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ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos uhkaa murentaa koko 
tuntemamme maailman, mutta emme tunnu tajuavan sitä. Vaikka 
sanoja ja kuvia ilmaston kuumenemisen seurauksista on tuotettu 
jo vuosikymmeniä, viestin viemisessä ei ole syystä tai toisesta 
sen vaatimassa mittakaavassa onnistuttu. Ilmastokriisin lisäksi 
meillä on viestinnän kriisi.

Sanoilla ja kuvilla journalismin pitäisi kuitenkin toimia. 
Journalisti-lehden vuoden 2022 tammikuun pääkirjoituksessa 
todetaan, että ihmiskunnalla on kahdeksan vuotta aikaa muuttaa 
tapansa, ja se koskee myös journalismia ja mediaa: on kiire 
pohtia, mikä on niiden rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. 
Ilmastonmuutos tulee tutkitusti muuttamaan yhteiskuntiamme 
perustavanlaatuisilla ja ennennäkemättömillä tavoilla. Silloin 
ei auta katsoa vain menneeseen ja etsiä ratkaisuja sieltä. Tällä 
kertaa pyörä täytyy keksiä uudelleen.

Ilmastojournalismi Suomessa on verrattain laadukasta. 
Vuoden 2018 IPCC-raportin julkistamisen jälkeen suomalainen 
media on ottanut uuden vaihteen päälle. Erikoistoimituksia on 
perustettu, alalla on kouluttauduttu ja journalismin roolista 
murroksessa puhutaan sekä alan sisällä että muiden yhteiskun-
nallisten toimijoiden kanssa. Monelta osin toimittajat siis tekevät 
hyvää työtä, eikä ole sen työn väheksymistä kysyä, miten sitä 
tekisi vielä paremmin. Sen kysyminen kertoo uskosta siihen, että 
suomalaisilla toimittajilla on tahtoa olla osa yhteiskunnallista, 
turvalliseen tulevaisuuteen tähtäävää muutosta.

Kysymyksen kysymiseen lisäksi kannustavat – tai pikem-
minkin pakottavat – kiire, huoli ja halu säilyttää tärkeitä asioita, ja 
niistä lähti liikkeelle myös tämä työ. Olemme hyvin huolissamme. 
Tulevaisuus ei suoraan sanottuna näytä hyvältä, eikä nykyhetki 
tunnu kantavan ratkaisun avaimia. Huolesta on syntynyt myös 
halu selvittää, miten ilmastokriisiä kannattaisi omassa työssä 
käsitellä – onhan jokainen yksittäinenkin tekijä vallankäyttäjä. 
Miten onnistua toteuttamaan sitä tehtävää, joka journalismilla 
yhteiskunnassa on? Toivomme tämän työn synnyttävän jotain 
uutta ja eteenpäin vievää: keskustelua, juttuideoita, hyvinvointia.

Alkusanat
SANDRA JÄRVENPÄÄ, 28, 

on Tampereelta kotoisin oleva 
toimittaja, vapaa kirjoittaja ja 

ympäristöaktivisti.

https://journalisti.fi/nakokulmat/2022/01/kahdeksan-vuotta-aikaa-valmistautua-murrokseen/
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Ilmaston muuttuminen on vain yksi osa ympärillämme 
roihuavaa globaalien ekokriisien kokonaisuutta. Muita kriisejä 
ovat esimerkiksi luontokato, ympäristön kemikaalikuorma 
sekä merten lämpeneminen ja happamoituminen. Eri kriisit 
linkittyvät monilla erilaisilla ja monimutkaisilla tavoilla toisiinsa. 
Puhumme tässä julkaisussa kuitenkin vain ilmastosta, sillä 
ilmaston muuttuminen on hyvä esimerkki pitkään jatkuneesta, 
eri maailmankolkkia yhdistävästä ja joidenkin mielestä vielä 
suhteellisen näkymättömästä ongelmasta. Muun muassa 
näiden ominaisuuksiensa takia se nähdään usein vaikeana 
aiheena journalismille ja sen tekijöille.

Teimme vuoden 2021 lokakuussa journalistista työtä 
tekeville kohdennetun kyselyn, jossa selvitimme toimitusten ja 
toimittajien linjauksia, koulutustarpeita, jaksamista ja asenteita 
ilmastojournalismin tekemiseen liittyen. Lähetimme kyselyn 
sähköpostitse yli 200 toimitukseen, ja sitä jaettiin aktiivisesti 
myös sosiaalisissa medioissa. 

Kyselyyn vastasi 145 ihmistä: toimittajia, kuvaajia, graafi-
koita, tuottajia ja päätoimittajia, freelancereita sekä erilaisissa 
toimituksissa työskenteleviä. Kysely tuotti sekä määrällistä 
että laadullista aineistoa, prosenttilukuja ja pitkiä, avoimia 
vastauksia. Koska vastaajien pohdinnat menivät onneksemme 
monenlaisiin suuntiin ja syvyyksiin, olemme myös paikoin 
hyödyntäneet vastauksia irrottamalla ne alkuperäisestä kysy-
myksestä. Tekstin rinnalla nostamamme nimettömät sitaatit 
ovat siis peräisin tästä kyselystä. Kiitos kaikille vastanneille!

Kyselyvastausten, asiantuntija- ja tekijähaastatteluiden 
ja laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta syntyi nyt käsissäsi 
oleva julkaisu. Se jakautuu neljään osioon, jotka pureutuvat 
suomalaisen ilmastojournalismin tekemiseen ja sen mah-
dollisuuksiin. Se alkaa yksilöstä ja päättyy yhteiskuntaan, 
sillä journalismi on demokraattisen yhteiskunnan tärkeä osa. 
Journalismin takana taas ovat journalistit, jotka ovat tavallisia 
ihmisiä heikkouksineen ja vahvuuksineen. Aloitetaan siis 
heistä, tekijöistä.

AINO HUOTARI, 36, 

on Lappeenrannasta lähtöisin 
oleva toimittaja, kuvaaja ja 

ympäristöaktivisti.

KUVAT: MARKUS KIVISTÖ
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OSIO 1

Yksinäinen  
tekijä ison  
aiheen äärellä
Käynnissä oleva ilmastonmuutos alkoi kaksi vuosisataa sitten 
ja vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, jos emme toimi nyt. Se 
on kaukana ja lähellä, ja se, mitä teemme ja kulutamme täällä 
on kytköksissä maailman toisille laidoille. Se jyllää korkealla 
ilmakehässä, mutta liikuttelee näkymättömiä käsiään joka 
suunnassa. Se on yhteiskunnallisen kriisin rinnalla myös 
henkilökohtainen hätätila.

Kaiken sen mistä journalismi kertoo, pitäisi tapahtua 
planeettamme kantokyvyn rajoissa. Jos se juttuja tehdessä 
muistettaisiin, toteutuisi Journalistin ohjeiden ensimmäinen kohta 
myös ekologisten kriisien aikakaudella: Journalisti on vastuussa 
ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä 
on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.



8

Ilmastojournalismi elää etsikkoaikaa

Toimittajan työtä on ottaa aihe kuin aihe nopeasti haltuun 
ja tuottaa siitä tiiviisti pakattua, selkeää sisältöä, joka pyrkii 
huomioimaan useita eri näkökulmia. Vaikeudet alkavatkin jo 
tässä kohtaa: miten kertoa kaikkia elämänalueita koskettavasta 
ja maailmaa ennennäkemättömällä tavalla muuttavasta aihees-
ta tiiviisti, selkeästi ja moniäänisesti? On myönnettävä, ettei se 
ole helppoa.

Vuoden 2021 lokakuussa toimittajakunnalle teettämäs-
sämme kyselyssä selvitimme, miten hyvin vastaajat arvioivat 
tuntevansa ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä. 61 
prosenttia vastaajista arvioi tuntevansa niitä hyvin tai melko 
hyvin. 38 prosenttia heistä taas kertoi tuntevansa niitä jonkin 
verran. Jopa 17 prosenttia vastaajista kertoi, ettei käsittele 
ilmastonmuutokseen liittyviä aiheita työssään koskaan.

Kysyimme toimittajakunnalta myös, kokevatko he tarvitse-
vansa jonkinlaista koulutusta ilmastoasioihin liittyen, ja jos kyllä, 
niin minkälaista. Suurin osa vastaajista kertoi tarvitsevansa 
koulutusta, ja tarpeita oli moneen lähtöön. Toimittajat kaipasivat 
muun muassa ajankohtaisten aiheiden taustatilaisuuksia, 
seminaareja tai webinaareja, keskustelua muiden toimittajien 
kanssa, vinkkejä hyviin haastateltaviin, tiedonhakuun liittyvää 
koulutusta, perustietoja ilmastonmuutoksesta, ohjausta 
luotettavan, alkuperäisen tiedon äärelle sekä apua katastrofiai-
heiden käsittelyyn, asioiden suhteuttamiseen ja mittakaavojen 
ymmärtämiseen. Muutamia mainitaksemme. Vastaajat myös 

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Ehdottomasti! Yliopistossa aiheita 
ei käsitellä juuri yhtään. Tarvitaan 
koulutusta erityisesti siitä, miten 
ilmastokriisi muuttaa journalismia, 
mihin pitää kiinnittää huomiota ja 
millaisia uusia esitystapoja tarvitaan. 
Esimerkiksi painotusta datajournalis-
min osaamiseen.”

OPISKELIJA, FREELANCER,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Numeeristen päästöleikkaustavoit-
teiden sijaan toivoisin keinoja mennä 
kyseessä olevien numeroiden taakse. 
Tyyliin: Suomen päästöleikkaustavoite 
vastaa yhden terästehtaan vuosit-
taisia päästöjä. Konkretiaa ja kykyä 
hahmottaa laajemmin, mihin kaikkiin 
elämän osa-alueisiin ilmastonmuutos 
vaikuttaa, kyse kun ei ole vain ympä-
ristötoimittajien työhön vaikuttavasta 
seikasta.”

ULKOMAANTOIMITTAJA, RADIO,  
YLI 20 VUOTTA ALALLA

”Kaipaisin ajankohtaisten aiheiden 
taustatilaisuuksia. Esimerkiksi 
ympäristöministeriö voisi järjestää 
tällaisia etänä.”

TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
YLI  20 VUOTTA ALALLA

”Kyllä, tiedon hankintaan sekä 
pohdintaa siitä, mihin asioihin 
kannattaisi keskittyä, mitä käsitellään 
puutteellisesti.”

MONIMEDIATOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Ilmastonmuutoksen kieltämisen 
sijaan yleisin vastaväite näyttää 
olevan, että maailman mittakaavassa 
Suomessa on turha tehdä mitään 
toimia. Tämän asian käsittely ja 
kumoaminen kaipaa työkaluja.”

TUOTTAJA, PÄIVÄLEHTI,  YLI 10 VUOTTA ALALLA

Miten hyvin arvioit tuntevasi 
ilmastonmuutokseen liittyviä 
kysymyksiä? 

Tunnen hyvin 18 %

En tunne lainkaan 1 %

Tunnen jonkin 
verran 38 %

Tunnen melko  
hyvin 43 %
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painottivat, että mahdollisen koulutuksen tulisi tapahtua 
työajalla.

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että ilmastonmuutos 
on nyt läpäissyt uuden tason. Monet toimittajat ymmärtävät 
aiheen vakavuuden ja vaikuttavuuden eri yhteiskunnan alueilla, 
mutta ilmastonmuutoksen soluttaminen toimitukselliseen 
työhön ei olemassa olevilla työkaluilla onnistu. Moni ei edes 
tiedä, mistä lähtisi työkaluja etsimään. Tämä kiteytyy erään 
toimituspäällikön vastauksessa: ”Tiedon tarve on suuri, mutta 
en osaa oikein edes sanoa, mitä tarvitsen.”

Ilmastokysymyksiin perehtynyt toimittaja ja Long Playn 
ympäristönmuutoksen erikoistoimituksen vetäjä Hanna 
Nikkanen on kouluttanut toimittajia ilmasto- ja ympäristöjour-
nalismin saralla kahdeksan vuoden ajan. Vaikka suomalainen 
ilmastojournalismi on parantunut huomattavasti viimeisen noin 
neljän vuoden aikana, Nikkasen mielestä ilmastojournalismissa 
eletään edelleen etsikkoaikaa. Hän näkee, että ilmaston 
käsittelyn jarruna on ollut se, että aihe on vielä kovin uusi. 

”Aina voi väittää vastaan, että eikä ole, että on tiedetty 
vuosikymmeniä, mutta toimituksissa se on uusi aihe. Vie jonkin 
aikaa yksittäiseltä toimittajalta ottaa haltuun uusi aihe ja osata 
kysyä kriittisiä kysymyksiä.”

Nikkasen mielestä ilmastojuttujen on syytä lisääntyä siitä 
hyvin alhaisesta määrästä, mikä se vielä hiljattain on ollut. 
Ammattikunnalla on kuitenkin asiantuntemuksen hankkiminen 
kesken, ja kun prosessi on kesken, on hyvän journalismin 
tekeminen vaikeaa.

”Freelancerina kaipaan työnohjausta 
ja tukea siihen, miten voisin kannustaa 
järjestöjä, joiden lehtiä teen, ottamaan 
ilmastokriisin useammin käsittelyyn. 
Koska en ole järjestöjen vakinainen 
työntekijä, en koe, että voin nostaa 
aiheita itse jatkuvasti keskusteluun 
ilman pelkoa siitä, että kanssani ei 
enää haluta tehdä yhteistyötä.”

KUVAJOURNALISTI,  FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”En koe, että tarvitsisin tukea tai kou-
lutusta. Mielestäni aihetta käsitellään 
uutismedioissa jo varsin hyvin ja niin, 
että oma yleissivistys aiheesta pysyy 
yllä (esimerkiksi Hesarin ilmasto- ja 
luontokadon kirjeenvaihtaja). Aiheesta 
on myös suhteellisen helppo löytää 
haastateltavia ja tietolähteitä silloin, 
kun tehdään juttuja ilmastoaiheista.”

TUOTTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  
YLI  10 VUOTTA ALALLA

Kuinka usein käsittelet 
työssäsi ilmastonmuutokseen 
liittyviä aiheita? 

En koskaan  
17 %

Ainakin kerran  
viikossa 15 %

Ainakin kerran  
kuukaudessa 21 %

Silloin tällöin 47 %
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”Millaista ilmastojournalismi tulee 
olemaan sellaisessa maailmassa, 
jossa toimitukset oikeasti hahmottavat 
ilmiön läpileikkaavuuden? Minkälaisia 
vaatimuksia se asettaa toimittajille 
ja toimituksille? Ilmastoaiheiden 
läpitunkevuus tulee haastamaan 
perinteisiä tapoja tehdä journalismia. 
Käytäntöjen pitää muuttua, mutta on 
epäselvää miten ja kenen vastuulla niiden 
muuttaminen on. Kuka ylipäätään tuntee 
asioita riittävän syvällisesti voidakseen 
tehdä niitä muutoksia.”

HANNA NIKKANEN

YMPÄRISTÖÖN ERIKOISTUNUT TOIMITTAJA, LONG PLAYN 
YMPÄRISTÖNMUUTOKSEN ERIKOISTOIMITUKSEN VETÄJÄ

10

KUVA: ARTTU MUUKKONEN
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Kyselymme perusteella etsikkovaiheen epävarmuus siis 
tunnistetaan. Yhdeksi patenttiratkaisuksi vastaajat ehdottavat 
tietopankkia, termistöä tai nettisivua, jota toimittajat voisivat 
käyttää työskentelynsä tukena. Tietopankki sisältäisi esi-
merkiksi vaikeita termejä ja niiden selityksiä, asiantuntijoiden 
yhteystietoja ja uusimpia tutkimustuloksia. Tämän lisäksi 
tietopankkiin olisi järjestetty ilmastonmuutosta käsittelevää 
faktatietoa teemoittain. 

Joitakin tietopankkeja on onneksi jo olemassa. Ilmatieteen 
laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen Ympäristökes-
kuksen ylläpitämä Ilmasto-opas.fi-sivusto kerää sivuilleen 
ilmastonmuutostietoa niin luonnontieteellisestä ilmiöstä, kuin 
sen vaikutuksista, sopeutumisesta, hillinnästä ja ratkaisuis-
takin. Sivuston vuonna 2012 tehty käyttöliittymä päivitetään 
maaliskuussa 2022. Ilmatieteen laitoksen tiedetoimittajan 
Sanna Luhtalan mukaan teknisen uudistuksen jälkeen aletaan 
päivittää myös sisältöjä. Uutena sivustolle tulee esimerkiksi 
ilmastopolitiikan seurantatyökalu, joka kerää ajantasaista tietoa 
Suomen ilmastopolitiikasta. 

Sivuston tavoitteena on Luhtalan mukaan toimia paikkana, 
josta toimittaja voi lähteä tiedonkeruussaan liikkeelle. Sieltä 
hakijaa ohjataan eteenpäin, tarkemman tiedon ääreen – joko 
sivuston omiin sisältöihin, tiedon alkuperäislähteille tai muille 
sivustoille. Luhtala kertoo, että esimerkiksi termistöä on 
ehdotettu ennenkin, mutta ei osaa sanoa, onko sellaista 
tulossa. Sen sijaan hän ohjaa esimerkiksi Ilmatieteenlaitoksen 
Ilmakehä-ABC-sanaston ja Tieteen termipankin äärelle. 
Luhtalan mukaan media on yksi sivuston tärkein käyttäjäryhmä 
ja kehitysideat ovat aina tervetulleita.

Toimittaja tarvitsee tukea,  
esihenkilö koulutusta
Kaikki toimittajien huolet eivät ole ratkaistavissa tietopankeilla 
tai koulutuksillakaan. Vaikka iso osa kyselymme vastaajista 
kertoi saavansa ilmastonmuutoksen käsittelystä motivaatiota 
työnsä tekemiseen, voimaa jaksamiseen ja helpotusta maail-
mantuskaan, merkittävälle osalle vastaajista aihe on kuitenkin 
raskas. Aiheen kuormittavuuden selittäjiksi nousi kaksi syytä 
ylitse muiden: Ensinnäkin, virheiden tekemistä ja niistä seu-
raavaa palautetta pelättiin. Toiseksi aihe herättää voimakasta 
henkilökohtaista huolta ja ahdistusta.

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kaipasin termistön aiheen ymmärret-
tävän käsittelyn tueksi. Kuinka puhua 
kriisistä kriisinä eikä mielipideasiana?”

TOIMITTAJA, YLI 5 VUOTTA ALALLA

”Koulutus olisi hyvä, seminaarit, we-
binaarit ynnä muut. Toimittajien tueksi 
tarvittaisiin tietopankki tai verkkosi-
vusto, josta löytyisi ilmastonmuutosta 
käsittelevää faktatietoa teemoittain 
sekä asiantuntijoiden yhteystietoja.”

UUTISTUOTTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
YLI  10 VUOTTA ALALLA

Koetko ilmastonmuutoksen käsitte-
lyn työssäsi henkisesti raskaaksi tai 
muutoin haastavaksi? Jos kyllä,  
miten  käsittelet tuntemuksia? 

”Ilmastotoivottomuus vaikuttaa 
kykyyni pysyä työkuntoisena ja jaksaa 
jatkaa ilmastonmuutoksen käsittelyä 
työssäni. Käsittelen tuntemuksia 
läheisteni kanssa, parhaani mukaan.”

VALOKUVAAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Raskasta on se, että pitää olla 
niin tarkka, koska vastustus on niin 
kovaa. Asioista pitää kirjoittaa juuri 
oikein, mutta myös tiettyjä ilmauksia 
vältellen.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Joo, liittyy virheiden pelkoon ja 
ylipäätään vaikeista aiheista kirjoit-
tamisen kuormittavuuteen. Tämä voi 
johtaa siihen, että teen mieluummin 
juttuja jostain helpommasta ja jätän 
aiheen ’muille’, valitettavasti.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 5 VUOTTA ALALLA

https://ilmasto-opas.fi/fi/
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmakeha-abc
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu/en


12

Joissakin vastauksissa kerrottiin, että huoli ilmastonmuu-
toksesta estää ehdottamasta, kirjoittamasta ja jopa lukemasta 
aiheeseen liittyviä juttuja. Joillain vastaajilla myös palaute tai 
sen pelko vaikuttaa itse työn tekemiseen, ja vaikeita aiheita 
saatetaan vältellä. Eräs verkkojulkaisussa työskentelevä 
naistoimittaja kertoo kirjoittavansa kieli keskellä suuta, tulevaa 
häirintää ennakoiden, sillä ”yhdistelmä naistoimittaja ja metsä-
teollisuus tuntuu provosoivan osaa yleisöstä”.

Oli huoli sitten henkilökohtainen tai ympäristön paineista 
syntyvä, toimittajan ei pitäisi jäädä sen kanssa yksin. Jotkut 
vastaajat kertoivat jakavansa tuntemuksiaan kollegoilleen ja 
saavansa heiltä vertaistukea. Toiset taas tunsivat jäävänsä 
asian kanssa yksin ja toivoivat, että tuntemuksia käsiteltäisiin 
yhdessä työyhteisössä. Tässä kohtaa esihenkilöiden tulisi 
astua kuvaan.

Hanna Nikkasen mielestä kaikki palautteeseen liittyvä 
vaikeneminen, tekemättä jättäminen tai ahdistus tulisi ottaa 
toimituksissa vakavasti – ihan kaikissa aiheissa. Esihenkilöiden 
pitäisi aktiivisesti myös kysyä alaisiltaan, jätetäänkö joitain 
juttuja hyökkäysten pelossa kokonaan tekemättä. Vastuu oman 
paikkakunnan tulenarkojen asioiden, kuten metsänkäytön, 
turpeen tai rakentamisen käsittelystä ei pitäisi olla yksin 
toimittajan. 

”Esihenkilöiden pitäisi ylipäätään olla hyvin perillä 
paikallisiin ympäristökiistoihin liittyvästä tutkitusta tiedosta, 
jotta he pystyisivät ihan omin sanoinkin sitten puolustamaan 
toimittajiensa juttuja.”

Usea kyselyyn vastanneista journalisteista toivoikin 
koulutusta juuri esihenkilöille. Nämä kun vaikuttavat merkit-
tävästi ilmastojournalismin sisältöön ja määrään. Eräs yli 10 
vuotta alalla ollut freelancer kertoi, että jutun sisällä ollut 

Koetko ilmastonmuutoksen käsitte-
lyn työssäsi henkisesti raskaaksi tai 
muutoin haastavaksi? Jos kyllä,  
miten käsittelet tuntemuksia? 

”Suurten uhkien toistuva käsittely on 
henkisesti kuluttavaa, vähän samaan 
tapaan kuin pitkään jatkuva uutisointi 
kriiseistä ja ihmisoikeusloukkauksista, 
mutta samalla koen, että niiden 
käsittelemättä jättäminen voisi olla pi-
demmän päälle vielä kuluttavampaa. 
Saan myös paljon voimia siitä, että 
saan käsitellä aihetta, joka on kiistatta 
tärkeä. Olen löytänyt vertaistukea 
muiden toimittajien sekä tutkijoiden 
parissa, ja se on sekä auttanut työn 
ajoittaisen henkisen raskauden kä-
sittelyssä että toiminut eräänlaisena 
ilmastokouluna.”

TUOTTAJA, VERKKOJULKAISU,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Välillä. Mutta saan myös voimaa ja 
merkityksen tunnetta tärkeiden yh-
teiskunnallisten asioiden, kuten ilmas-
tonmuutoksen käsittelystä. Käsittelen 
haastavia tunteita ottamalla taukoa, 
lepäämällä, olemalla luonnossa ja 
keskittymällä läsnäoloon. Pahimpina 
epätoivon hetkinä mietin, että juuri nyt 
kaikki on hyvin.”

GRAAFINEN SUUNNITTELIJA JA VIESTIJÄ, 
FREELANCER, YLI 5 VUOTTA ALALLA

”Onhan se ahdistava asia, mutta ei 
tässä itku ole auttanut ketään.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Koen itseni välillä vähän epärehel-
liseksi, koska haluan antaa myös 
toivoa. En haluaisi kuitenkaan olla val-
heellinen tai jättää jotain kertomatta. 
En tiedä miten käsittelen tuntemuksia, 
yritän kirjoittaa paremmin.”

TOIMITTAJA JA KUVITTAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”En ole vielä juuri kirjoittanut ilmastonmuutoksesta. 
Aihe ehkä vähän pelottaa, koska siihen liittyy 

paljon vahvoja tunteita. Haluaisin ainakin 
haastatella useampaa luotettavaa asiantuntijaa, 

koska ilmastonmuutoksen uutisoinnissa on 
tärkeää, ettei vahingossakaan tule väärää tietoa.”

TOIMITTAJA, FREELANCER, ALLE 5 VUOTTA ALALLA
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ilmastokulma on monesti editoitu pois. Vastaajan mukaan 
tuottajat haluavat ilmastoaiheet erikseen, omiin juttuihinsa.

Myös kaksi ostajapuolella toimivaa vastaajaa kertoivat, että 
jarruttelevat ostamista eivätkä päästä ilmastojuttuja helposti 
läpi. Toinen perusteli periaatettaan sillä, että ilmastojuttujen 
ideointiin on ”parempi käyttää tavallista enemmän paukkuja per 
juttu, koska siten on ainakin jonkinlainen mahdollisuus onnis-
tua”. Onnistuminen on tärkeää, koska aihe on hänen mielestään 
sekä vaikea että tärkeä.

Onko toimittajien koulutuksesta lopulta hyötyä, jos he 
aina törmäävät tuottajaan tai uutispäällikköön, joka on itse 
jättänyt kouluttautumatta, kysyy Nikkanen. Hän on huomannut, 
että joskus esihenkilöt toivovat toimittajien kouluttautuvan 
ilmastokysymyksissä, mutta eivät itse ajattele tarvitsevansa 
koulutusta.

Kyselyymme vastanneista 20 päätoimittajasta, uutis-
päälliköstä ja toimituspäälliköstä tasan puolet sanoivat, 
etteivät tarvitse koulutusta ilmastonmuutokseen liittyvissä 
kysymyksissä. Loput kertoivat tarkemmin tarpeistaan tai 
pohtivat koulutuksen ehkä olevan hyödyllistä. Kysyttäessä 
kuinka hyvin he arvioivat tuntevansa ilmastonmuutokseen 
liittyviä kysymyksiä, suurin osa kertoi tuntevansa melko hyvin. 
Tuottajissa taas osaaminen koettiin hieman heikommaksi: 
enemmistö kertoi tuntevansa ilmastonmuutokseen liittyviä 
kysymyksiä jonkin verran, ja hieman yli puolet kertoi jonkinlai-
sista koulutustarpeista. 

Koulutuksen tarpeesta on kuitenkin haastavaa puhua, 
koska asetelma toimituksessa on hierarkkinen.

”On vaikea mennä sanomaan esihenkilöille että heidän 
tietotasonsa ei riitä, että he oikeasti tekisivät erilaisia ratkaisuja, 
jos tietäisivät enemmän.”

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Olen hyvin huolissani, mutta yleensä 
delegoin aihetta koskevat ajatukset 
ja kysymykset enemmän tietävälle 
kollegalleni. En koe, että minulla on 
ammattitaitoa tähän.”

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ, VERKKOJULKAISU,  
YLI 20 VUOTTA ALALLA

”Olen huolissani. Suoraan sanottuna 
en ole ehdottanut ilmastonmuutok-
seen liittyviä juttuja, koska välttelen 
aiheen ajattelemista. En myöskään 
lue paljoakaan juttuja aiheesta, 
varmaan samasta syystä.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn? Jos 
kyllä, millaista? 

”Tekisin mielelläni vielä enemmän il-
mastoaiheisia juttuja – tähän kaipaisin 
tukea ennen kaikkea esihenkilöiltä, 
sillä heidän näkemyksensä vaikut-
tavat kuitenkin ratkaisevasti siihen, 
mitkä jutut jäävät kirjoittamatta ja 
mihin aiheisiin tartutaan.”

TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Koulutusta voisi järjestää erityisesti tuottajille ja 
toimituspäälliköille, jotka ovat vastuussa siitä, mitä 

juttuja ylipäätään pääsee läpi. Juuri heidät pitäisi 
saada ymmärtämään, että ilmastonmuutos ei 

ole juttuaihe vaan näkökulma, joka sisältyy lähes 
jokaiseen juttuun tavalla tai toisella.”

TOIMITTAJA JA KUVAAJA, FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA
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Suurinkin muutos näkyy kotikulmilla

Ilmastokriisi on kuohuttava aihe, edelleen. Sen torjumiseksi 
esitetyt toimet synnyttävät alueesta ja sen elinkeinoista riippu-
en vastustusta ja vaikeita tunteita. Vaikka varsinaista uhkailua 
tai painostusta ilmastoasioiden käsittelyyn liittyen kertoi 
kokeneensa vain seitsemän vastaajaa, moni kertoi herjaavista 
tai hyvin vihaisista kommenteista sekä vakiona sähköpostiin 
tulevista ”saatanan ilmastovouhottajat” -palautteista.

Koulutetaan sitten rivitoimittajia tai pomoporrasta, tulisi 
koulutuksen lähteä paikallisista tarpeista. Tämä nousi esiin use-
assa tekemässämme haastattelussa sekä monissa kyselyvas-
tauksissa. Yksi vastaaja toivoi apua paikallistason relevanttien 
ulottuvuuksien hahmottamiseen. Toinen ehdotti, että koulutusta 
voisi järjestää maakunnallinen lehtialan yhdistys.

Yli 10 vuotta ilmastojournalismia tutkineen Risto Kune-
liuksen mukaan paikallisten intressiristiriitojen tunnistaminen 
ja sanoittaminen olisi tärkeää niin juttuja tehdessä kuin koulu-
tuksia suunnitellessakin. Ja jos esimerkiksi kyselyvastaajien 
toivoma tietopankki halutaan perustaa, tulisi senkin olla jollain 
tapaa paikallistettu. Aina ei voida pyytää helsinkiläistä asiantun-
tijaa kommentoimaan aihetta.

Kunelius virittelee parhaillaan tutkimusta ilmaston käsit-
telystä juuri paikallisjournalismissa. Vaikka aiheena ilmaston-
muutos ankkuroituu yhteiskunnan isoihin rakenteisiin, pitäisi 
siitä hänen mielestään pystyä tekemään juttuja paikallisesti ja 
ymmärrettävän kokoisissa ympäristöissä – ja  ennen kaikkea 
niin, että kaikkien osapuolten ääni tulisi kuuluviin. 

”Toimituksissa olisi tärkeää kouluttautua tällä hetkellä siitä 
näkökulmasta, että millaisia kysymyksiä, muutoksia, jännitteitä 

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Olemme miettineet aihevalintoja ja 
nimenomaan sitä, mikä paikallisesti 
konkretisoida aihetta.”

PÄÄTOIMITTAJA, PAIKALLISLEHTI,  
YLI  20 VUOTTA ALALLA

”Kyllä. Toimituksessa ollaan he-
räämässä siihen, että paikallisia 
käsittelytapoja pitää miettiä.”

UUTISTUOTTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
YLI  10 VUOTTA ALALLA

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kyllä: miten asioista voi kertoa neut-
raalisti, esimerkiksi turvekysymyksis-
tä. Toimista, jotka vaikuttavat selvästi 
ihmisten elämään, mutta tutkitusti 
niiden vähentäminen tai poistaminen 
vähentäisi ilmastokuormitusta.”

UUTISTOIMITTAJA, ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Esimerkiksi paikallislehdistössä lihan 
tuotantoon ja kulutukseen liittyviin juttuihin 
on haastavaa liittää kriittistä näkökulmaa, 
sillä monella paikkakunnalla tuottajat ovat 

merkittäviä toimijoita ja paikallislehtien 
mainostajia. Olenkin paikallisuutisia tehdessä 

vältellyt eläintuotantoon liittyviä aiheita.”

TOIMITTAJA JA VALOKUVAAJA, FREELANCER, ALLE 5 VUOTTA ALALLA
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ja ihan tavallisia vastakkainasetteluja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan liittyvä siirtymä nostaa sillä omalla levikkialueella. Ja 
mitä niistä seuraa.”

Kuneliuksen mielestä toimitusten olisi nyt järkevää katsoa 
esimerkiksi 15 vuotta eteenpäin ja miettiä, miltä alueella 
tuolloin näyttää. Vaikuttaako ilmastokriisi omalla alueella 
luontoon, elinkeinoihin, maankäyttöön vai liikenteeseen? 

Lisäksi muutoksen voisi nähdä myös mahdollisuutena. 
”Pitäisi hyväksyä se, että asiat muuttuvat. Siitä seuraa 

paljon kiinnostavia juttuaiheita ja uutisia, jotka vain lisäävät 
journalismin relevanssia.”

Syyskuussa 2021 etelä-savolainen Sulkava-lehti ja 
Sulkavan kunta järjestivät Muutoksen paikka – ilmasto, sopeu-
tuminen ja paikallisjournalismi -tapahtuman1, jossa toimittajat ja 
alan asiantuntijat keskustelivat paikallisen ilmastojournalismin 
mahdollisuuksista ja haasteista.

Tapahtumassa puhunut mediatutkija Niina Uusitalo korosti 
kuvajournalismin potentiaalia ilmastoaiheen paikallisessa 
käsittelyssä: Valokuvat sijoittuvat aina johonkin paikkaan, joten 
paikallisten kuvien kautta laajat ja abstraktitkin aiheet avautuvat 
ja tulevat vastaanottajaa lähelle. Kuvat myös herättävät tuntei-
ta, ja ihmisten taipumus sitoutua kuvien esittämiin paikkoihin voi 
saada heidät myös toimimaan ympäristönsä hyväksi.

Haastattelussa Uusitalo lisää, että journalistisesta 
näkökulmasta kiinnostavaa seurattavaa voisivat olla kuntien 
ilmastostrategioiden ja paikallisten yritysten tekemien 
ilmastoratkaisujen toteutuminen. Miltä esimerkiksi paikallinen 
ruoantuotannon murros näyttää? Entä millaisia uusia ammatti-
kuntia ilmastonmuutoksen hillintä tuo paikkakunnalle? Uusitalo 
ehdottaa, että paikallista ilmastokuvajournalismia tuettaisiin 
esimerkiksi toimitusten ja tutkijoiden yhteistyöllä rakentamilla 
kuvapankeilla. 

Toisen potentiaalisen kuva-aiheen muodostavat tutkijan 
mukaan paikalliset ihmiset – oman ympäristönsä muutosten 
ensisijaiset kokijat. Kuviin voitaisiin hakea ihmisiä ilmaston-
muutoksen muokkaamassa ympäristössä ja näyttää heidän 
tekojaan ja kokemuksiaan lähiluonnon suojelemisessa. Uusitalo 
kokee tärkeänä myös ilmastokriisin aiheuttamien ristiriitojen 
käsittelyn. Oleellista olisi siis kuvissakin huomioida kaikki se, 
mitä siirtymä hiilineutraaliuteen aiheuttaa. 

Kun äänien kirjo ilmastokeskustelussa laajenee, myös 
kokemus osallisuudesta kasvaa.

Onko toimituksessanne tehty 
linjauksia siitä, minkälaisia termejä, 
ilmauksia tai kuvallista sisältöä ilmas-
tonmuutosta käsittelevissä jutuissa 
käytetään? Jos kyllä, millaisia? 

”Ei. Itse pyrin omassa työssäni 
uudistamaan kuvastoa ja tuomaan 
sitä lähemmäs Suomea, jos se on 
mahdollista.”

TOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Kyllä, esimerkiksi kuvavalintoja. 
Pyrin kuvittamaan juttua suomalaisille 
läheisillä aiheilla tai paikoilla, jotta 
aihe tuntuu läheiseltä lukijalle.”

TOIMITTAJA, TUOTTAJA JA TOIMITUSSIHTEERI, 
PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://www.youtube.com/watch?v=7HhmH8EbEsU&t=6480s
https://www.youtube.com/watch?v=7HhmH8EbEsU&t=6480s
https://www.youtube.com/watch?v=7HhmH8EbEsU&ab_channel=Pohjois-Savo
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Ilmasto ei kuumene vain uutisissa

Ilmastoon erikoistuneen toimittajan Riikka Suomisen mielestä 
on ongelma, että meillä on edelleen ilmastojournalismia ja 
tavallista journalismia. Se on Suomisen mukaan ongelma 
samaan tapaan kuin jos rahasta puhuttaisiin vain rahaa käsitte-
levissä jutuissa, ja muissa siihen suhtauduttaisiin loputtomana 
resurssina.

”Koska kuitenkin kaikki se, mitä niissä normaaleissa 
uutisissa tapahtuu, tapahtuu tämän ilmakehän ja tämän planee-
tan rajoissa. Se pitää tehdä näkyväksi.”

Suominen puhuu paljon siitä, että ilmastonmuutoksen tulisi 
läpileikata kaikki journalismi. Vuonna 2018 Suominen lanseerasi 
kollegansa Lasse Leipolan kanssa #entäsilmasto-kampanjan, 
joka haastoi mediat ja lukijat pohtimaan, miten ilmastonmuutos 
liittyy kulloinkin käsillä olevaan aiheeseen. Yhtenä esimerkkinä 
läpileikkaavuuden toteutumisesta Suominen nostaa vuoden 
2018 Apteekkari-lehden jutun, jonka otsikko oli osuvasti: 
”Ilmasto muuttuu, entäs apteekit?”

Mutta mitä läpileikkaavuus oikeastaan tarkoittaa? Suomi-
sen mukaan se tarkoittaisi sitä, että ilmasto ei nousisi jutuissa 
esiin vain silloin, kun se on uutisaihe. Eli silloin kun metsä palaa 
Etelä-Euroopassa, Grönlannin jäätiköstä irtoaa valtava lohkare 
tai uusi IPCC-raportti julkaistaan. 

Jos läpileikkaavuus ei toteudu, tilanteen vakavuus ei välity 
ihmisille.

”On miljoona psykologista syytä, miksi huolestuttavat 
ilmastojutut ovat tosi vaikea ottaa vastaan ja sisäistää. Jos 
mitään jatkojuttuja ei ikinä tule ja asiaa ei enää käsitellä, 
ajattelen, että moni ihminen tuudittautuu siihen, että ei se sitten 
voinut olla kovin vaarallista.”

Juuri läpileikkaavuuden toteuttaminen tuntuukin vaikeim-
malta asialta toimittajakunnalle. Samalla kun erilaisia ympäris-
töön ja ilmastoon keskittyviä erityistoimituksia, kirjeenvaihtajia 
ja lisänumeroita pompahtelee pintaan joka puolella, monia 

”Vihreä aatemaailma on ominut ilmastojournalismin  
vain itselleen. Muut ovat tämän panttivankeina.”

URHEILUTOIMITTAJA, FREELANCER, YLI 20 VUOTTA ALALLA

Pitäisikö ilmastonmuutoksen 
käsittely sisällyttää kaikkiin 
osastoihin? 

Kyllä 68 %

En osaa  
sanoa 13 %

Ei 19 %

Onko ilmastonmuutos 
toimituksessanne mielestäsi eri 
osastoja läpileikkaava aihe? 

Kyllä 50 %

En osaa  
sanoa 7 %

Ei 43 %

Käsitelläänkö ilmastonmuutosta 
julkaisussanne mielestäsi riittävästi? 

Kyllä 40 %

En osaa  
sanoa 8 %

Ei 52 %
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Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kaipaisin koulutusta aiheen 
syvällisempään tuntemiseen. 
Ilmastonmuutokseen liittyy paljon 
ilmastotieteeseen, maantieteeseen, 
biologiaan, fysiikkaan ynnä muihin 
liittyviä konsepteja ja teemoja, joita on 
humanistipohjalta vaikea ymmärtää.”

TOIMITTAJA, VERKKOJULKAISU,  
YLI 5 VUOTTA ALALLA

”Kyllä, luonnontiedetietämystä 
vahvistavaa.”

TOIMITTAJA JA SISÄLLÖNTUOTTAJA,  
FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Sosiaali- ja ilmastopolitiikan 
yhteydestä, koska ne liittyvät minun 
mielestäni oleellisesti toisiinsa.”

TOIMITTAJA JA KUVITTAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”En juuri, mutta urheilutoimituksissa-
kin olisi hyvä pohtia laajemmin, miten 
ilmastonäkökulma tulisi huomioida.”

URHEILUTOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 5 VUOTTA ALALLA

”Kyllä! Käsittelen työssäni kulttuuriai-
heita ja koen, että joskus ilmastokrii-
sin käsittely nähdään vähän ylimääräi-
senä suhteessa päätyöhöni.”

TOIMITTAJA, RADIO, YLI 10 VUOTTA ALALLA

aiheita käsitellään edelleen tavalla, josta huomaa, että yhteys 
ilmaston kuumenemiseen on jäänyt pohtimatta.

Lähes 70 prosenttia kyselymme vastaajista oli sitä mieltä, 
että ilmastonmuutoksen käsittely pitäisi sisällyttää julkaisujen 
kaikkiin osastoihin. Puolet toimituksissa työskentelevistä 
vastaajista ajatteli, että ilmastonmuutos onnistuu aiheena 
läpileikkaamaan oman julkaisun eri osastoja. Kuitenkin yli 
puolet oli myös sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ei käsitellä 
omassa julkaisussa riittävästi.

Moni koulutustarpeisiin liittyvä kyselyvastaus koski nimen-
omaan luonnontieteellisen ymmärryksen lisäämistä. Voikin 
olla, että ilmastonmuutos ei läpileikkaa journalismia siksi, että 
joissain toimituksissa se sysätään edelleen luonnontieteiden 
kategoriaan. Tästä johtuen yhteiskuntatieteilijän tai humanisti-
sen alan koulutuksen saanut toimittaja kokee olevansa heikoilla 
ja saattaa siksi keskittyä muihin aiheisiin. 

Ilmastonmuutoksen rajaaminen vain luonnontieteisiin ei 
kuitenkaan ole yksin toimittajien vika. Cambridgen yliopiston 
professori Mike Hulme on kritisoinut2 IPCC-raporttien esitys-
tapoja siitä, että ne antavat liikaa painoarvoa luonnontieteille. 
Koska tekijät julkaisevat aina ensin luonnontieteellisen, 
physical base -raportin myös media tarttuu aiheeseen usein 
luonnontieteellisen linssin läpi. 

Jatkamalla tätä vuodesta toiseen IPCC pitää Hulmen 
mukaan yllä kahta haitallista myyttiä: Ensinnäkin sitä, että 
vielä tarkempi ilmaston ennustaminen olisi tarpeen, jotta 
poliittisia toimia voitaisiin tehdä. Ja toisekseen sitä, että näiden 
poliittisten toimien tekemisen esteet olisivat tieteellisiä, eivätkä 
esimerkiksi sosiaalisia, kulttuurisia, teknologisia tai poliittisia. 

Ilmastokriisi on kaikkialla,  
ja siitä pitää kysyä
Toisaalta myös monen vastaajan ajatuksista ja tarpeista 
nousi kuva, että ilmastonmuutoksen ymmärretään ulottuvan 
kaikkialle. Esimerkiksi muutama vastaaja pyysi, että koulutusta 
kohdennettaisiin toimituksen eri osastoille.

Risto Kuneliuksen mukaan ilmastokysymykset ovat 
läpilyöneet koko suomalaisen tiedekentän, ja melkein kaikilla 
tieteenaloilla on aihetta käsitteleviä hankkeita ja tutkimusta. 
Kunelius toivookin, että journalismi käyttäisi jutuissaan moni-
puolisesti tutkimustietoa.

https://mikehulme.org/the-ipccs-mistaken-science-first-approach-to-climate-change/
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”Sosiaalipyskologia, psykologia, teologia, filosofia, miksei 
vaikka viestinnän tai politiikan tutkimus – niitä lähestymällä 
voitaisiin päästä hiukan lähemmäksi sitä, mitä nämä asiat tällä 
hetkellä ihmisille merkitsevät ja millaisia jännitteitä ja ristiriitoja 
niistä aiheutuu.”

Siten oltaisiin Kuneliuksen mielestä myös lähempänä 
sellaista perinteisempää journalismia, joka avaa maailmaa 
arkielämän kautta.

Tieteen ja journalismin välisiä kädenojennuksia onkin alettu 
viime aikoina harjoittaa. Vuonna 2022 aukeava Long Playn ym-
päristönmuutoksen erikoistoimitus keskittyy työskentelyssään 
nimenomaan tiiviimpään yhteistyöhön tutkijoiden kanssa. Sen 
vetäjän Hanna Nikkasen mukaan yhteyttä on tarkoitus ylläpitää 
yksittäisen jutunteon ulkopuolellakin ja juttuja lisäksi ideoidaan 
yhdessä tutkijoiden kanssa. Myös esimerkiksi Nesslingin Säätiö 
on järjestänyt tutkijoille ja toimittajille yhteisiä tapaamisia, ja 
toiveissa on tehdä käytännöstä mahdollisesti vuosittaista, 
säätiöstä kerrotaan.

Voisikin siis ajatella, että ilmasto on helppo aihe, koska se 
on kaikkialla. Samaan tapaan kuin esimerkiksi raha, terveys tai 
vaikka hengitysilma, se läpäisee melkein kaiken. 

Ilmastoaiheen läpileikkaavuus ei tarkoita sitä, että kaikissa 
jutuissa pitäisi mainita ilmasto, vaan sitä, että jokaisen jutun 
teossa mietitään, liittyykö aihe ilmastoon. Tämä tapahtuu 
pitkälti kysymysten esittämisen kautta. 

Hanna Nikkasen mielestä virhe, jota toimittajat ilmastojour-
nalismissa jatkuvasti toistavat on se, että jätetään kysymättä. 
Yksi tärkeimmistä journalismin tehtävistä tänä aikana on hänen 
mukaansa tunnistaa viherpesu, osata erottaa todelliset ympä-
ristötoimet näennäisistä. Monessa tapauksessa sitä ei pysty 
tekemään mikään muu taho kuin neljäs valtiomahti.

”On ihan perusjournalismin tehtäviä sanoa, jos joku 
valehtelee.”

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Olen pohtinut sitä, miten moneen 
sellaiseen asiaan ilmastonmuutos 
liittyisi, joiden yhteydessä sitä 
ei kuitenkaan mainita. Itse kysyn 
aktiivisesti haastateltavilta siihen 
liittyviä kysymyksiä, jos aihe liippaa 
läheltäkään sekä tuon juttuihin 
faktatietoa aiheesta. Erikseen siihen 
ei kannusteta, mutta olen saanut 
asiasta positiivista palautetta muilta 
toimittajilta.”

MONIMEDIATOIMITTAJA, PAIKALLISLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kyllä, että oppisi kysymään vielä 
tiukempia kysymyksiä ja paremmin 
kyseenalaistamaan esimerkiksi 
lupauksia hiilineutraaliudesta ja tun-
nistamaan viherpesua. Olen pyrkinyt 
osallistumaan sopiviin koulutuksiin 
aina, kun sellaisia tulee vastaan.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 5 VUOTTA ALALLA



Kokosimme haastateltavien avulla 

muistilistan asioista, joita miettiä 

juttuja tehdessä. Sitä hyödyntämällä 

voit tehdä osasi siinä, että  

ilmastokriisi läpileikkaisi journalismin 

sen vaatimalla volyymilla.

1. Muista, että kaikki toiminta tapahtuu 
tämän ilmaston sisällä ja sen kestokyvyn 

rajoissa. Miten käsittelemäsi aihe vaikuttaa 
ilmastopäästöihin, ilmaston kuumenemiseen  
tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen? 

2. Muista, että muutoksia tarvitaan 
kaikkialla. Miltä uutinen, ala, päätös 

tai toimi näyttää kaksi tai kolme astetta 
lämpimämmässä maailmassa? Voiko se  
pysyä samanlaisena, täytyykö sen muuttua?  

3. Muista, että kaikkien täytyy toimia.  
Mitkä ovat yrityksen, kunnan tai muun 

tahon toimet kohti sitä, että Suomi on hiili- 
neutraali vuonna 2035? Mistä he tietävät,  
että toimet ovat riittäviä? 

4. Muista, että vihreys on nyt muodissa.  
Mitä yrityksen, kunnan tai muun tahon 

ekologisuus oikeasti tarkoittaa? Milloin lupauk-
silla, tavoitteilla tai teoilla on merkitystä, milloin 
ne vain saavat saastuttajat näyttämään hyvältä? 
Onko valtaa käyttävien puhe totta vai ei? 

5. Muista luonnonmateriaalien rajallisuus.  
Miten hakkuut, kaivaukset tai muu 

luonnonvarojen käyttö vaikuttaa puun, mine-
raalien tai muiden materiaalien kokonaiskäyttö-
budjettiin? Missä määriä joudutaan vastaavasti 
vähentämään, mihin ja keihin se vaikuttaa?
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6. Muista mittakaava.  
Miten yrityksen, kunnan tai muun tahon 

toimet suhteutuvat tarvittaviin ilmastotoimiin? 
Jos he sanovat tekevänsä jonkin tietyn päästö-
vähennyksen tai ilmastotoimen, kuinka suurta 
osaa koko toiminnan päästöistä se tarkoittaa?

7. Muista vaatia konkretiaa, lupaukset ja 
tavoitteet eivät ole vielä tekoja. 

Mitä konkreettisia toimia tavoitteet vaativat? 
Millä tavoin ala, yritys, kunta tai muu taho aikoo 
olla hiilineutraali tiettyyn vuoteen mennessä? 
Vähentävätkö ne päästöjä vai kompensoivatko 
ne niitä? Millä tavoin? 

8. Muista, että ilmastotoimilla on aika- 
taulut ja kiire. Milloin ja millä aikataululla 

luvattuja ratkaisuja, päästövähennyksiä tai 
ilmastotekoja tehdään? Milloin niiden vaikutus 
alkaa näkyä? 

9. Muista etsiä yhteyksiä suurten ilmiöiden 
välillä. Miten sota, koronapandemia 

tai muu suuri yhteiskunnallinen ilmiö liittyy 
ilmastokriisiin? Onko kriiseillä yhteisiä juurisyitä 
tai ratkaisuja? 

10. Muista, että ilmastonmuutos  
vaikuttaa ja näkyy jo nyt. Miten se 

vaikuttaa käsittelemässäsi aiheessa, kehen se 
osuu pahiten? 

11. Muista ilmastokriisin vaikutus yksilöön.  
Miten tarkentuvat tiedot ilmastonmuu-

toksesta ovat vaikuttaneet haastateltavan 
ajatteluun tai toimintaan? 

12. Muista tunteet. Miltä haastateltavasta 
tuntuu elää maailmassa, jossa ilmas-

tokriisi uhkaa kaikkea elollista?





21

OSIO 2

Sanoja, joiden 
takana seisoa 
tulevaisuudessakin
Sanoilla voi muuttaa maailmaa. Puheella luomme kehyksiä, 
yhteyksiä ja merkityksiä, joiden puitteissa uudenlaisen maailman 
luomistyö tapahtuu. Media luo pitkälti ilmastokriisin diskurssin, 
sillä ihmiset saavat suurimman osan ilmastoon liittyvistä 
tiedoistaan mediasta. Diskurssilla tarkoitetaan paitsi puhetapaa, 
myös sen synnyttämää ajattelua ja toimintaa. Ilmastojournalismin 
diskurssia on siis erityisen tärkeää pohtia, sillä se elää myös 
mahdollisissa, ja niin kovin tarvituissa, toimissa.

Mutta ennen kuin sanomme mitään, teemme valinnan sen 
suhteen, mistä kerromme. Sitä ohjaavat uutisten maailmassa 
uutiskriteerit. Kun päätetään, tuleeko aiheesta uutinen vaiko 
ei, joidenkin tutkijoiden mukaan journalistinen valintaprosessi 
saattaa joskus jopa ohittaa tärkeysjärjestyksessä sen, mitä 
maailmassa todella tapahtuu. Ilmasto kuumenee ja se on 
hengenvaarallista. Millä kriteereillä teemme sen selväksi?
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Ilmasto istuu huonosti 
uutiskriteereihin
Journalismin perinteisen käsityksen mukaan uutinen kertoo 
tuoreesta, poikkeuksellisesta ja kiinnostavasta tapahtumasta. 
Uutisten suosituimpia kriteereitä ovat olleet negatiivisuus, 
yllätyksellisyys ja viihdyttävyys. Myös mitä useamman uutiskri-
teerin juttu täyttää, sen parempi3. 

Tutkimusten mukaan4 ympäristömuutokset, jotka täyttävät 
ajankohtaisuuden, odottamattomuuden ja kiinnostavuuden 
uutiskriteerit, pääsevät muita helpommin julkisuuteen. Siksi 
ilmastonmuutoksen nostaminen uutiseksi ontuu. Koska monet 
ilmastonmuutokseen liittyvät aiheet ovat usein monimutkaisia, 
pitkäkestoisia tapahtumaketjuja, joista saattaa puuttua tietty 
dramaattisuus, ne eivät pärjää nopean median maailmassa. 
Nopeatahtinen journalismi taas johtaa siihen, että esimerkiksi 
erilaiset luonnonkatastrofit nousevat huomion keskipisteeksi5. 
Tällöin media kallistuu käsittelemään enemmän seurauksia 
kuin niiden syitä, eikä ilmastoa kuumentavia yhteiskunnallisia 
rakenteita tunnisteta ja käsitellä samassa mittakaavassa.

Ilmastojournalismin haaste onkin toistuvuus6. Uutinen kuvaa 
uutta tapahtumaa, kun taas ilmastokysymykset ovat pitkiä ja 
hitaita prosesseja. Siksi niiden käsittelyyn tarvitaan jokin muu 
uutiskriteeri. 

Helmi Muhosen vuonna 2021 julkaistussa Ilmasto-
toimittajien kokemuksia ilmastojournalismin tekemisestä 
-maisterintutkielmassa7 eräs haastateltu toimittaja kertoo, että 
on ottanut oman työnsä tueksi hiilidioksiditonnit. Pohtiessaan 
tai joutuessaan perustelemaan, miksi kirjoittaa muovipussien ja 
kestokassien sijaan jostain ilmastoon enemmän vaikuttavasta 
asiasta, hän mittaa sen hiilidioksidipäästöjä. 

Toimittaja on siis ottanut käyttöönsä eräänlaisen päästökri-
teerin. Voisiko se olla juttuaiheita etsivän toimittajan työväline 
laajemminkin? Ilmastojournalismia tutkinut Risto Kunelius 
ilmoittautuu päästökriteerin kannattajaksi siitäkin huolimatta, 
että joissain tapauksissa päästöjen vähentäminen saattaa 
pahentaa toista kriisiä, kuten luontokatoa.

”Kun me yritämme tätä ilmastokriisiä ratkoa tämän 
järjestelmän antamilla eväillä, niin varmaan me jollain tavalla 
tuotamme seuraavan kriisin aineksia.”

Kuneliuksen mukaan isot, ratkaisevat kysymykset ovat 
kuitenkin nyt ne, miten päästöjä vähennetään ja miten saamme 
hiiltä sidottua. Ulkomaiset tutkijat taas ovat ehdottaneet 

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kyllä, koulutusta jossain muodossa. 
Miten niin suuresta ja monimutkaises-
ta asiasta uutisoidaan? Myös tukea 
tai tietoa sellaisesta tarvitaan: aihe voi 
ahdistaa.”

TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Kyllä, ja etenkin sitä, että milloin 
ilmastojuttu muodostaa uutisen? 
Paljon tapahtuu hakkuita ja kyseen-
alaisia toimia, mutta toimituksissa 
ja paikallissanomissa näitä asioita 
ei vielä tunnisteta uutiseksi. Kova 
näkökulma ei usein ole ekologian ja 
luonnonsuojelun puolella.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2016.1150193#
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40611/SY_683.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40611/SY_683.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02560054.2011.636828
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1534757/FULLTEXT01.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76468/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106113674.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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esimerkiksi hitaan journalismin periaatteiden hyödyntämistä 
ilmastojournalismissa. Hitaassa journalismissa painotetaan 
tuoreuden uutiskriteerin sijasta relevanttiutta.

Silti Kunelius muistuttaa, että vaikka isot poliittiset päätök-
set ovat kiireellisempiä ja vaikuttavampia kuin yksilöteot, myös 
pienten ja arkisten asioiden esiin nostaminen on kovin tärkeää. 

”Ne voivat olla tosi tärkeitä mielipiteiden ja asenteiden, 
maailman muuttamisen aluskasvillisuuden näkökulmasta.”

Eli ei joko-tai, vaan sekä-että. 
Kuneliuksen puheesta erottuu tarve kahdelle muulle 

kriteerille, joiden avulla valita juttuaiheita: ensimmäinen niistä 
on ajallisten yhteyksien hahmottaminen, toinen polarisaation 
vähentäminen. Ne myös kytkeytyvät toisiinsa.

Jotta ensimmäinen kriteeri toteutuisi, tulisi tehdä juttuja 
asioista, joiden täytyy muuttua pian. Kunelius huomauttaa, 
että suomalaisessa journalismissa on tehty paljon juttuja 
esimerkiksi siitä, millaista Suomessa on vuonna 2050. Niissä 
aikaperspektiivi on kuitenkin edelleen melko pitkä, ja epäsel-
väksi jää, mitä jutut tuottavat käsillä olevaan hetkeen, jossa 
toimia täytyisi tehdä. 

Kun tämän hetken tarvittavat toimet paikallisella tasolla 
löytyvät, voi toteutua myös toinen kriteeri, eli polarisaation pur-
kaminen. Vasta kun tarpeet ja toimet tehdään näkyväksi, niistä 
voidaan keskustella. Halu ja tarve purkaa polarisaatiota nousi 
myös lokakuussa 2021 tekemämme kyselyn vastauksissa. 

Pitäisikö ilmastojournalismin olla 
mielestäsi rakentavaa ja ratkaisu- 
keskeistä? Miksi/miksi ei? 

”Kyllä. Tänä päivänä se on tosin haas-
tavaa, sillä toimituksissa seurataan 
klikkauksia ja lukutunteja. Polarisoivat 
klikkiotsikot tuottavat paremmat luvut. 
Mikään ei muutu niin kauan kun yleisö 
klikkaa niitä. Iso kysymys työpajoihin 
voisi olla, miten otsikoida rakentavan 
ja ratkaisukeskeisen jutun siten, että 
yleisö kiinnostuu siitä?”

TOIMITTAJA JA KUVAAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Maatalous ja ilmastoasiat ovat 
täysin polarisoituneita, ja se tuottaa 
ongelmia juttujen kirjoittamisessa ja 
julkaisussa. Media myös lisää tätä, 
koska ei ole perehtynyt riittävästi 
maatalousasioihin. Maatalousjourna-
lismia tarvitaan lisää.”

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ, AIKAKAUSLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA

”Uskon, että ilmastokysymyksistä 
tulee tai on jo tullut suurin yhteiskun-
nallista polarisaatiota aiheuttava aihe. 
Toimittajien pitäisi tiedostaa tämä 
näkökulmissaan paremmin.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

Täysin eri 
mieltä 7 %

Täysin samaa mieltä 4 %

Jokseenkin samaa 
mieltä 34 %

Jokseenkin eri 
mieltä 55 %

Median ilmastojutut 
voimistavat yhteiskunnan 
polarisaatiota.
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Uutiskärki oikeaan kohtaan

Kun uutiskriteerien mukainen aihe on valittu, järjestetään sen 
sisältämät asiat uutisen muotoon. Uutinen kertoo asiat tärkeys-
järjestyksessä, jolloin arvotetaan sitä, mikä on tärkeintä ja mikä 
vähemmän tärkeää.

Vuoden 2021 Glasgow’n ilmastokokouksen alku tarjosi 
kaksi isoa uutista: Kokouksen alussa presidentti Sauli Niinistö 
kehui juhlavassa puheessaan suomalaista metsänhoitoa. 
Lisäksi yli 100 maata teki metsäjulistuksen, jossa luvattiin 
pysäyttää metsäkato vuoteen 2030 mennessä. 

Moni uutismedia onnistui nostamaan jo heti otsikkoon tai 
ingressiin Niinistön kommenttien sekä metsäjulistuksen saaman 
kritiikin, jolloin juhlavuus sai väistyä ja totuudenmukainen kuva 
muodostua. Mutta kaikissa lyhyissä uutis- ja radiolähetyksissä 
tämä ei toteutunut. Jos siis kuuluu väestönosaan, joka kuluttaa 
uutisia vain parin radiosähkeen tai puoli yhdeksän tv-uutisten 
verran, uhkaako todellisuudesta rakentua puutteellinen kuva?

Uutisjournalismi nojaa usein jatkojuttuihin, eli siihen, että 
toinen näkökulma tulee esille seuraavassa jutussa. Mutta entä 
jos lukija ei löydä jatkojutun pariin? Ilmastotoimien ja muutosten 
kiireellisyyden vuoksi olisi ehkä tärkeää, että journalismi loisi 
mahdollisimman nopeasti mahdollisimman kokonaisen kuvan 
tilanteesta. 

Tiedetoimittaja Mikko Pelttari toteaa kirjassaan Lämpene-
vä Maa - ilmastolukutaidon käsikirja8, että uutisen halutessa 
uutuutta, media päätyy usein korostamaan sitä ”mikä erottuu 
ja haastaa, eikä sitä mikä hukkuu joukkoon ja vahvistaa”. 
Ilmastotieteestä uutisoidessa se on ongelmallista, sillä se ei 
Pelttarin mukaan anna todenmukaista kuvaa tieteen normaalis-
ta kertymisestä. 

Pelttari toivoo, että uusista tutkimustuloksista uutisoi-
dessaan toimittaja teroittaisi uutiskärjen. Kirjassaan hän ottaa 
esimerkiksi ilmakehän ennätyksellisistä hiilidioksidipitoisuuksis-
ta kertovat uutiset, joissa usein kerrotaan uusista historiallisista 
mittauksista. 

”Vaikka ennätyksiä rikotaan, ne ovat tuskin yllätyksiä. 
Ne ovat yllättäviä sen sijaan vain silloin, jos hiilen kertyminen 
ilmakehään ja kasvihuonepäästöjen jatkuminen on unohdettu. 
Ennätyksen varsinainen uutinen siis on, että ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi ei vieläkään ole tehty riittävästi”, Pelttari 
kirjoittaa.

Ilmastotoimittaja Riikka Suomisen mielestä taas ympäris-
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töön liittyvät poliittiset kiistat käsitellään usein vain poliittisina 
kiistoina, eikä lukijalle selvennetä, mistä kiistassa oikeastaan 
on kyse. Hyvä esimerkki on vuoden 2021 lopussa käyty 
taksonomiakeskustelu. Taksonomialla EU pyrkii rahoittajien 
avuksi määrittämään, mitkä toimet ovat ilmaston ja ympäristön 
kannalta kestäviä. Suomisen mukaan sitä käsitellyissä jutuissa 
ei useinkaan mainittu, että EU:n halu määrittää, mikä sijoitus-
kohde on kestävää ja mikä ei, johtuu siitä, että EU on sitoutunut 
Pariisin sopimukseen.

”Asiahan näyttäytyy lukijalle siten, että kukaan ei tue 
mitään asiaa siksi, että olisi huolissaan ympäristöstä. Näissä 
jutuissa kukaan ei pidä luonnon puolia.”

Teot ponnistavat sanoista

Kielen avulla normitamme yhteiskuntamme rakenteita ja maail-
maa ympärillämme. On matkustamista ja erikseen maata pitkin 
matkustamista. On maitoa ja erikseen kauramaitoa, ruokaa ja 
erikseen kasvisruokaa, samaan tapaan kuin on pääministereitä 
ja naispääministereitä. Yksi on normi ja toinen on poikkeama. 
Median käyttämä kieli saa meidät myös ajattelemaan näin.

Se, minkä media esittää normaalina ja minkä epänor-
maalina vaikuttaa Suomisen mukaan siihen, hyväksymmekö 
ylipäätään kriisin olemassaoloa ja teemmekö mitään ratkaistak-
semme sen.

”Mainitsin otsikoinnista ja lukudatan keruusta jo aiemmin, 
mutta haluaisin korostaa niitä vielä lisää. Juttelin juuri 

tuottajani kanssa mielenosoituksista, ja hän halusi 
jutun alkuun raflaavuutta juurikin mellakoinnista. Yritin 
selittää hänelle, että juuri se on ongelmallista, että 

mielenosoitusjutuissa nostetaan otsikoihin vain räyhääminen. 
Se on harmillista, sillä monien asioiden eteen on osoitettu 

mieltä pitkään ja rauhanomaisesti, eikä silloin media tai 
yleisö ole niistä välttämättä edes kiinnostunut. Räyhäämisen 

nostaminen otsikkoon lisää kahtiajakoa ja polarisointia. 
Hyvänä esimerkkinä vuoden sisällä julkaistut Elokapina-jutut.”

TOIMITTAJA JA KUVAAJA, FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA
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”Suurin ongelma on se, että media 
esittää, että kaikki on jatkumassa niin 
kuin ennenkin. Esimerkkinä [Helsingin] 
tunneliraportointi. Että tunneli on järkevää 
rakentaa, koska kun Helsingin väkiluku 
kasvaa niin autoilu kasvaa. Autoilu on se 
nykyinen normaali, ja se kasvaa, koska se 
on tähänkin asti kasvanut. Eli näytetään, 
että kaikki on jatkumassa niin kuin 
ennenkin, että meidän toimet, meidän 
elinolot ja planeetan lämpötila pysyisivät 
muka samana. Lämpötila muuttuu, mutta 
meidän toiminta ei muutu, koska se 
esitetään niin, että se ei muutu.”

RIIKKA SUOMINEN

ILMASTOON JA POLITI IKKAAN ERIKOISTUNUT TOIMITTAJA
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KUVA: SUSANNA NORDVALL
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Yksittäiset sanavalinnat vaikuttavat siihen, mitä pidämme 
positiivisena, mitä negatiivisena ja mikä jää etäiseksi. Otetaan 
muutama esimerkki.

Suomisen mukaan talouskasvu ja kuluttaminen 
näyttäytyvät lukijalle myönteisinä asioina, koska kaupan 
kasvusta tai matkailun lisääntymisestä puhutaan elpymisenä 
tai piristymisenä. Termit eivät huomio sitä, että ilmastolle ja 
luonnolle lisääntyvä lentomatkustaminen on kaikkea muuta kuin 
piristävää. Kuluttajilla taas on ostovoimaa. Voima on positiivinen 
asia, jolloin kuluttaminen näyttäytyy positiivisessa valossa. 
Tiivis kaupunkiasuminen taas nimetään ahtaasti asumiseksi, ei 
esimerkiksi tehokkaasti asumiseksi. Ja niin edelleen.

Hyvän sään aikana -ilmastomedian artikkelissa9 suomen 
kielen dosentti Vesa Heikkinen kehottaa kiinnittämään huomio-
ta myös sellaisiin sanoihin kuten kunnianhimoinen, tiekartta ja 
tavoitteet. Ne kun antavat liian ruusuisen kuvan ilmastotoimista 
ja niiden etenemisestä. Heikkisen mukaan esimerkiksi politiikan 
kielessä käytetty sana tavoite vapauttaa vastuusta ja antaa 
ymmärtää, että ollaan hyvällä asialla jo pelkästään tavoittelun 
takia.

Diskurssitutkija Tiina Räisänen kehottaa kiinnittämään 
huomiota siihen, miten kielellä ilmaistaan jonkin tapahtuman 
tai toimen välttämättömyyttä, mahdollisuutta sekä myös 
toimijan roolia siinä. Esimerkiksi verbin valinnalla luodaan kuvaa 
siitä, mitä toimija voi tehdä, mitä hänen täytyy tehdä, tai mitä 
jättää tekemättä. Olemmeko sellaisessa tilanteessa, jossa 
merkittävät yhteiskunnalliset toimijat voivat tehdä muutoksia, 
vai täytyykö heidän tehdä niitä? Samaa tarkoittavilla ilmauksilla 
on myös voimakkuuseroja: pitääkö, täytyykö vai tuleeko 
hallituksen kiristää ilmastotoimia, vai onko niitä kiristettävä?

Räisänen on tutkinut asiantuntijakieltä eli jargonia. Jargon 
kiskoo usein lukijan ja viestittävän asian etäälle toisistaan, 
jolloin jokaisen hyvinvointia ja henkeä uhkaava ilmastonmuutos 
näyttäytyy tutkijoiden kammioiden ja päättäjien kabinettien 
sisäpuolelle jäävänä asiana. Aukeavatko sanat nettonolla, 
irtikytkentä tai taksonomia lukijalle?

Jos vaikealle sanalle ei ole selkeää suomennosta, sitä voi 
yrittää avata, kuten toimittaja Kreeta Karvala tekee Iltalehden 
taksonomiaa käsittelevässä pääkirjoituksessa10. Hän kirjoittaa 
taksonomian olevan ”asetus, jossa EU määrittelee kriteerit 
ilmaston ja ympäristön kannalta kestävien toimien rahoitukselle”. 

Aina jutussa ei ole merkkimäärästä tai muista tekijöistä 
johtuen mahdollista avata vaikeaa termiä. Jos taksonomiaa tai 

https://hyvansaanaikana.fi/tyhjat-sanat/
https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/f924fa82-e6fd-46be-b6a1-0b9203b1b924
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muuta vaikeaa sanaa on pakko käyttää, Räisänen ehdottaa, 
että sille luodaan ensin tuttu pohja. Tekstiä organisoidessa 
voisikin miettiä, onko vaikea sana tarpeen tuoda heti tekstin 
kärkeen. Vaikka esimerkiksi uutisdiskurssissa ja asioiden 
järjestämisessä on omat sääntönsä, Räisäsen mukaan uutinen 
ei toimi niin kuin sen pitäisi, jos informaatio jää vaikean kielen 
takia saamatta. 

”Se on tällainen koheesioasia, että miten sen asian raken-
taa niin, että se on looginen ja ihminen pystyy sitä seuraamaan. 
Jotta uutta tietoa voi ottaa vastaan, täytyy ensin luoda tuttuus. 
Sitten voidaan turvallisemmin tuoda niitä uusia seikkoja esille.”

Ilmastotiede on eri tavalla epävarmaa

Yli kymmenen vuotta tutkimuksista ja niiden tuloksista 
kirjoittanut Mikko Pelttari ehdottaa kirjassaan, että tieteellisistä 
tutkimustuloksista puhuessaan toimittaja pyrkisi välttämään 
epävarma-sanan käyttöä. Vaikka epävarmuus onkin juuri 
hyvän tieteellisen tiedon tae, sillä on eri merkitys arkikielessä. 
Päästövähennyksiä vastustava kriitikko usein tarttuu juuri 
epävarmuuteen ja saa itse esiintyä ”varman tiedon” edustajana. 
Epävarmuuksien ilmaiseminen myös vihjaa maallikolle, että 
ilmastotoimien kanssa olisi varaa viivytellä.

Myös kyselyvastauksissamme tuskailtiin tieteellisen tiedon 
epävarmuuden kanssa. Erään vastaajan mielestä toimittajan 
tulisi osata tuoda esille erilaisten tutkimusten epävarmuudet, 
esimerkiksi kirjoittaessaan metsien hiilinieluista, joista 
tutkimustietoa on ehditty kerryttää vasta suhteellisen vähän ja 
tutkijat ovat kovin erimielisiä. Kohuotsikoita kannattaa hänen 
mukaansa välttää, kun tiedon epävarmuus on suurta. 

Jos tutkimustulosten epävarmuuksista on tarve jutussa 
kertoa, olisi Pelttarin mielestä hyvä selittää, mistä ne johtuvat ja 
mitä ne koskevat. Silloin ei tule sellaista kuvaa, että kokonais-
käsitys ilmastotieteestä on epävarma, tai ei esimerkiksi tiedetä, 
mistä ilmiö johtuu.

Sanan voi myös vaihtaa toiseksi. On puhe sitten 
sademääristä, kuivuudesta tai kestävästä metsänkäyöstä, 
Pelttarin mielestä epävarmuuden sijaan voisi puhua riskeistä. 
Siis näin: ”On olemassa riski, että lisääntynyt sademäärä on 
ilmastonmuutoksen seuraus.” Tai näin: ”On olemassa riski, että 
avohakkuisiin perustuva metsänkäyttö vapauttaa ilmakehään 
enemmän hiiltä kuin jatkuvan kasvatuksen menetelmä.” 
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Onko toimituksessanne tehty 
linjauksia siitä, minkälaisia termejä, 
ilmauksia tai kuvallista sisältöä ilmas-
tonmuutosta käsittelevissä jutuissa 
käytetään? Jos kyllä, millaisia? 

”Ei ole, itse olen enenevässä määrin 
alkanut käyttää sanaa ’klimatkrisen’ 
’klimatförändringarna’ sijaan.”

TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  YLI 20 VUOTTA

”Hiilinielu- ja hiilivarasto-termien ero 
pyritään tuomaan selkeästi esille.”

KIRJOITTAVA JA KUVAAVA TOIMITTAJA,  
AIKAKAUSLEHTI,  YLI 10 VUOTTA ALALLA

”En osaa sanoa, mutta yleisesti pää-
toimittaja on linjannut, että kriisi-sanaa 
käytetään liikaa ja sen käyttöä tulee 
harkita tarkasti. Olen ollut toimituk-
sessa vasta muutaman kuukauden, 
joten en tiedä, miten hän suhtautuu 
siihen ilmastokriisin kohdalla.”

GRAAFIKKO, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

Pelttarin mukaan riskikielen vahvuus on, että huomio kiinnittyy 
maailmaan ja todellisuuteen, eikä kieleen tai tieteeseen. 
Ilmastonmuutoksessa on kyse kasvavista riskeistä, ja riski-sa-
nan merkitys on arkikielestä tuttu.

Pelttari ehdottaa haastattelussa tieteellisen mutta 
epävarman tiedon esiintuomiseen myös toista kikkaa, jolla 
lisätä tutkitun tiedon uskottavuutta ja vähentää oikean ja väärän 
tiedon vastakkainasettelua. Juttuun voi kirjoittaa, miten tutki-
muksen tieto on hankittu, millä metodeilla ja millä otannalla. 
Tällöin toisaalla oleva, ei-tieteellisesti hankittu tieto näyttäytyy 
vähemmän uskottavana, kun sen takana ei ole samanlaista 
prosessia. 

Ilmastonmuutos on osa ilmastokriisiä

Kysyimme kyselyssä, onko toimituksissa tehty linjauksia 
ilmastonmuutokseen liittyvien termien tai kuvien suhteen. 50 
toimituksessa työskentelevästä vastaajasta vain seitsemän 
kertoi, että jonkinlaisia linjauksia oli tehty. Suurin osa niistä 
liittyi sanojen ilmastonmuutos ja ilmastokriisi käyttöön. Myös 
muualla kyselyvastauksissa toimittajat kertoivat käyvänsä 
pohdintaa näiden kahden sanan välillä.

Monen vastaajan mukaan toimituksissa luotetaan, että 
yksittäinen tekijä osaa valita oikean sanan. Useampi myös 
kertoo, että on ottanut omatoimisesti esimerkiksi sanan 
ilmastokriisi tai klimatkrisen käyttöön. Vastaajat kuitenkin 

Täysin eri mieltä 2 %

Täysin samaa mieltä 8 %

Jokseenkin  
samaa mieltä 64 %

Jokseenkin  
eri mieltä 26 %

Ilmastonmuutoksen tieteellinen 
perusta selitetään yleisölle 
riittävän hyvin.
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toivoivat, että sekä sanastosta että kuvastosta keskusteltaisiin 
toimituksessa. 

Brittilehti The Guardian teki11 vuonna 2019 linjauksen siitä, 
mitä sanoja käyttää ilmastoa käsittelevissä jutuissaan. Toimitus 
sitoutui suosimaan ilmastonmuutos-sanan sijaan termejä 
ilmastokriisi, -hätätila (emergency) tai -romahdus (breakdown), 
ja puhumaan ilmaston lämpenemisen sijaan ilmaston kuumene-
misesta (global heating). The Guardianin päätoimittajan Kathari-
ne Vinerin mukaan toimitus haluaa varmistua kommunikoivansa 
tärkeästä asiasta tieteellisesti tarkoin termein, joita myös 
tutkijat ja järjestöt enenevissä määrin käyttävät. Viner toteaa 
ilmastonmuutos-sanan kuulostavan passiiviselta ja lempeältä, 
kun samaan aikaan tieteilijät puhuvat ihmiskuntaa uhkaavasta 
katastrofista. 

Suomalaisista julkaisuista ilmastokriisi-sanaa on päättänyt 
käyttää esimerkiksi Apu. Vuonna 2019 lehden päätoimittaja 
Marja Aarnipuro kirjoitti pääkirjoituksessa12: ”Medialla on 
oikeus valita, millä termeillä tärkeimmistä yhteiskunnallisista 
asioista puhutaan, siksi teemme tämän valinnan.”

Jos ilmastokriisi-sanan käyttöön ottaminen tuntuu joidenkin 
tiettyjen intressiryhmien kielen kritiikittömältä hyödyntämiseltä 
ja siten heidän agendansa ajamiselta, tiedä tämä: Sana 
hiilijalanjälki on alunperin BP-öljy-yhtiön lobbaama termi, jolla 
yritettiin viedä huomio pois isoista saastuttajista ja sysätä 
vastuu pienen yksilön ja kuluttajan syliin. Neutraalius on usein 
vain peitto erilaisten agendojen päällä.

Ilmastonmuutos-sanaan kohdistuva kritiikki nousee usein 
myös siitä, että muutos-sanalla kuullaan olevan liian positiivi-
nen konnotaatio. Positiivisten mielikuvien takia myös filosofi 
Elisa Aaltola kannattaa sanasta luopumista. Hänen mielestään 
se lisäksi epäonnistuu tuomaan ongelman laajuuden esille. 
Aaltola tutkii parhaillaan sitä, miten kieli vaikuttaa muunla-
jisia eläimiä koskeviin tunteisiin ja toimiin. Hän suosittelee 
miettimään myös paikallisella tasolla, mitä sanoja ilmastosta 
puhuttaessa käytetään. 

”On havaittu, että ilmastoviestinnässä olisi hyvin tärkeää 
huomioida lukijakuntien erilaisuus. Ei ole olemassa yhtä 
puhetapaa, joka vaikuttaisi samalla tavalla kaikkiin ihmisiin. 
Esimerkisi maakuntamedioilla on hyvin erilainen lukijakunta kuin 
Helsingin Sanomilla.”

Voi kuitenkin myös ajatella, että ilmastonmuutos ja 
ilmastokriisi eivät ole synonyymejä. Esimerkiksi Mikko Pelttari 
käyttää eri sanoja ilmaisemaan eri asioita. Ilmastonmuutosta 

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Koulutus on aina hyväksi havaittu. 
Toivoisin kansantajuista ja samaistut-
tavissa olevaa tietoa. Toisin sanoen 
sellaista, mitä voi jakaa kohderyhmäl-
le, joka ei ilmastonmuutosta ymmärrä 
tai kieltää sen olemassaolon, eikä 
näe omaa panostaan tärkeänä.”

FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment
https://www.apu.fi/artikkelit/avun-paakirjoitus-ilmastokriisi-nyt
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/23/big-oil-coined-carbon-footprints-to-blame-us-for-their-greed-keep-them-on-the-hook
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hän käyttää puhuessaan siitä fysikaalisesta ilmiöstä, joka 
ilmakehässä kasvihuonekaasujen lisääntyessä tapahtuu. 
Ilmastokriisi taas on tuosta muutoksesta seurannut yhteiskun-
nallinen tilanne.

”Yhteiskuntien ja talouden aineenvaihdunta on rakentunut 
fossiilisten polttoaineiden ja jatkuvan kasvun varaan niin, että 
ilmastonmuutoksen hillintä vaatii murroksia ja jälleenrakennusta 
kaikilla yhteiskunnan aloilla. Ilmastonmuutos voi tuntua etäisel-
tä ja pitkäaikaiselta, mutta ilmastokriisi on käynnissä juuri nyt, ja 
sen ratkaisut ovat seuraavien vuosikymmenten poliittinen asia”, 
Pelttari sanoo.

Joku lämmittää ilmastoa

Ympäristöstä puhuttaessa meret mystisesti lämpenevät, 
ilmaston hiilidioksidipitoisuus nousee ja metsät kaatuvat. 
Media esittää suuret tapahtumakulut usein passiivissa, jolloin 
epäselväksi jää, kuka on vastuussa mistäkin. Ympäristötuholla 
on tästä huolimatta aiheuttajansa ja päästöillä päästäjänsä.

Vesa Heikkinen ehdottaa Hyvän sään aikana -median 
jutussa, että ilmastonmuutoksen sijaan puhuisimme ilmaston 
muuttamisesta. Hänen mukaansa se on lähempänä totuutta, 
koska ilmasto muuttuu ihmisen tekojen vaikutuksesta. Muuttami-
sesta puhuminen viestii, että ilmaston lämmittäminen on tietoista. 

Jos ihminen halutaan saada toimimaan ilmastonmuutoksen 
hidastamiseksi, olisi Tiina Räisäsen mielestä hyvä tuoda 
ihminen juuri toimijana jollakin lailla mukaan kieleen ja diskurs-
siin. Kun toimijuus katoaa tekstistä, se katoaa helposti myös 
vastaanottajalta. Kun kukaan ei lämmitä ilmastoa, ei myöskään 
vastaanottajan ole mahdollista osoittaa syyllistä ja vaatia 
toimimaan toisin. Tällöin vastaanottaja tipahtaa pois diskurssis-
ta, eikä ”minulla” ole enää roolia ilmastonmuutoksen tarinassa. 

Myös Elisa Aaltolan mielestä toimijuuskysymys on ympä-
ristöteemalle kovin oleellinen. Paljon väännetään kättä esimer-
kiksi siitä, onko vastuu yksilöllä vai tietyllä teollisuudenalalla. 
Passiivissa se ei ole kenelläkään, ja silloin vastuuta päädytään 
kiertämään. 

”Jos vastuuta ei laiteta minnekään, ihmisten on paljon 
vaikeampi pitää asiaa moraalisesti vakavana. Sillon se jää 
leijumaan ja ihminen saattaa ajatella, että jonkun täytyy tälle 
kyllä jotakin tehdä, mutta se ei liity mitenkään minuun, enkä voi 
vaatia sitä keneltäkään.”



32

Ja vielä: silloin kun toimijuus ilmoitetaan, se ei aina mene 
oikeaan osoitteeseen. Riikka Suominen näkee usein uutisia, 
joissa suojeltu eläin on otsikon mukaan toiminut aktiivisesti 
jonkin hankkeen toteutumista vastaan. Esimerkiksi Helsingin 
Sanomat uutisoi rakennushankkeen kariutumisesta otsikkolla 
”Liito-oravat estävät 900 ihmisen kerrostalokotien rakentami-
sen Pajamäkeen”.

”Ei liito-orava mitään estänyt, vaan meidän yhdessä 
sopimamme ympäristölait”, Suominen sanoo.

Kieli menee tunteisiin, ja hyvä niin

Tarpeeksi nopeat ja suuret muutokset ilmastokriisin ehkäise-
miseksi tapahtuvat yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla, 
mutta demokraattisissa yhteiskunnissa yksittäiset kansalaiset 
äänestävät siitä, millaista muutosta päättäjät ajavat ja millä 
aikataululla. Siksi myös yksittäisellä ihmisellä ja hänen tavallaan 
reagoida vastaanotettuun tietoon on väliä. 

Aaltolan mielestä toimittajan tulisi ehdottomasti miettiä, 
millaisia tunteita juttu vastaanottajassa herättää. Aaltola on 
tutkinut akrasiaa, eli tapaamme toimia tietoa vastaan. Siis 
sitä, miksi käytämme edelleen fossiilisia polttoaineita vaikka 
olemme tienneet jo 50 vuotta, että sen vaikutukset ovat 
tuhoisia. Aaltolan mukaan yksi selitys ilmiölle ovat juurikin 
tunteet tai tarkemmin se, että olemme pitkään tavanneet jättää 
ne esimerkiksi ilmastoviestinnästä pois. 

Aaltola muistuttaa, että kaikki mitä sanomme ja kommuni-
koimme vaikuttaa jollain tapaa tunteisiin ja asenteisiin. Ei ole ai-
hetta, sanaa tai äänensävyä, joka olisi kaikkien mielestä neutraali. 
Yksi saattaa ärtyä vaikkapa kuivakasta tutkimusjargonista, toinen 
siitä, että tuloksista kerrotaan omin sanoin, lukijaan vedoten.

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Kyllä, esimerkiksi esitetäänkö 
ilmastonmuutos yksilön vai yh-
teiskunnan tasolla tai esitetäänkö 
ilmastonmuutos kriisien vai ratkaisu-
jen kautta. Omassa julkaisussamme 
olemme päätyneet yhteiskuntaan ja 
ratkaisuihin.”

TOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA

”Olen miettinyt esimerkiksi sitä, että 
pitäisi puhua kriisistä eikä muutok-
sesta. Mutta myös sitä että ei saisi 
olla liian tuomiopäivää manaava sävy, 
koska se vain masentaa turhaan.”

UUTISTOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA

”Olen pohtinut sitä, kuinka uutisointi 
lamaannuttaa ja miten estää se.”

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ, VERKKOJULKAISU,  
YLI 20 VUOTTA ALALLA

”Kyllä. Yritän varoa saarnaamista ja 
jeesustelua, ja olla mahdollisimman 
perehtynyt tutkimuksen valtavirtaan.”

TOIMITTAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Kokemuksia ja tunteita pitäisi esittää paljon 
enemmän, muitakin kuin ’ilmastoahdistusta’. 

Minkälaista pelkoa turveyrittäjä kokee 
tulevaisuudestaan? Se pelko ei ole mitään ilmaston-

muutoksen vastaisuutta, vaan aito kokemus.”

TOIMITTAJA, FREELANCER, ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006660158.html
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”Kieli herättää väistämättä erilaisia tuntemuksia, tunteita ja 
mielialoja, ja siksi sitä kannattaisi pikemminkin käyttää hyödyksi 
kuin välttää.”

Uutiset ja journalismi ovat aina linkittyneet tunteisiin, 
ja nykyajan mediaympäristö on vain lujittanut linkkiä, kun 
journalismin täytyy kilpailla muiden sisältöjen ja alustojen 
kanssa. Ilmastojournalismissa tunteiden pohtiminen lähtee 
usein kahteen suuntaan. Yhdessä suunnassa mietitään, miten 
tunteiden kautta saataisiin heräteltyä toimimaan ja tekemään 
muutoksia. Toisaalla pohditaan, kokeeko lukija tekstin liian 
ahdistavaksi tai syyllistäväksi. 

Syyllistämisen pelätään aiheuttavan vastareaktion, joka 
sitten vie sekä lehdeltä lukijan että ilmastotoimilta tekijän. Siksi 
toimittajat usein varovat sitä. Myös kyselyvastaajamme kertoi-
vat pohtivansa vastaanottajien tunteita: ettei vain masentaisi, 
syyllistäisi tai ahdistaisi lukijaa. 

Aaltolan mielestä syyllisyyden herättäminen olisi kuitenkin 
erityisen tärkeää ilmastokriisin kohdalla. Syyllisyys nimittäin 
iskee tekoihin, ja se on helpompi tunne kuin esimerkiksi häpeä, 
joka on kytköksissä syvemmälle: identiteettiin, minäkuvaan ja 
maailmankatsomukseen. Aaltolan mielestä journalismi voisikin 
aktiivisemmin herättää syyllisyyttä, koska juuri tekoja nyt 
tarvitaan. 

”Syyllisyys on tavallaan hyvin myönteinen tunne, ja sitä 
pidetään yhtenä tärkeimmistä moraalitunteista. Se motivoi 
ihmisiä korjaaviin tekoihin. Jos ihminen on aiheuttanut jotakin 
huonoa, hän haluaa tehdä jotakin sen eteen, että se huono 
muuttuisi hyväksi.”

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Olen huolissani siitä, miten ilmaston-
muutosta käsitellään julkisuudessa. 
Median rooli on vähentää tunteiden 
valtaa asiassa ja antaa tutkitulle 
tiedolle tilaa. Huoli ei vaikuta aiheva-
lintoihin, mutta ilmastonmuutosta kos-
kevasta tiedosta on yleisöllä valtava 
tarve, joten aihetta tulee käsitellä. 
Ilmastonmuutos tuo kiistatta monia 
olennaisia muutoksia tullessaan. 
Tämän tulee näkyä aihevalinnoissa.”

KIRJOITTAVA JA KUVAAVA TOIMITTAJA,  
AIKAKAUSLEHTI,  YLI 10 VUOTTA ALALLA

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Miten ”kaukaiseksi” koetusta aihees-
ta tehdään kiinnostava ja läheinen 
ilman saarnaamista, sormella osoitte-
lua tai syyllistämistä.”

PÄÄTOIMITTAJA, PAIKALLISLEHTI,  
YLI  10 VUOTTA ALALLA

Koetko ilmastonmuutoksen käsitte-
lyn työssäsi henkisesti raskaaksi tai 
muutoin haastavaksi? Jos kyllä, miten 
käsittelet tuntemuksia? 

”En koe. Aiheesta pitää kirjoittaa, sitä 
pitää käsitellä ja yrittää löytää esitys-
tapoja, jotka eivät syyllistä tai lisää 
ahdistusta, vaan tarjoavat ratkaisuja 
arjen valintoihin.”

UUTISTUOTTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
YLI  10 VUOTTA ALALLA

https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4285088
https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4285088
https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4285088
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OSIO 3

Vaikuttava kuva 
ei seuraa tuhoa 
sivusta
Ihmisen toiminta on ongelma, mutta se ei kuvissa näy. 
Ilmastokriisistä kertovat kuvat ovat pitkään typistyneet 
jääkarhuihin, tehtaanpiippuihin, sulaviin jäätiköihin ja kuivuudesta 
halkeileviin aavikoihin. Mutta nyt ilmastonmuutoksesta on haettu 
tarvittavat kuvatodisteet, ja seuraavaksi täytyisi keskittyä sen 
synnyttämään kriisiin. 

Ihmisen toiminnalla tuo kriisi nimittäin myös ratkaistaan. Siksi 
kuviin tarvitaan tekoja, toimintaa ja toimijoita. Kuluttavan ihmisen 
tulisi antaa tilaa jollekin muulle ja valkoinen keskiluokkainen 
katse kyseenalaistaa. Jotta ihmisyys voisi muuttua, täytyy uusi 
elämäntapa ensin näyttää.
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Ei linjauksia eikä jääkarhuja

Jääkarhu on pitkään ollut ilmastonmuutoksen symboli. Länsi-
maisille ihmisille se on tarpeeksi etäinen tulematta iholle, mutta 
kohtaloltaan juuri riittävän traaginen herättämään tunteita. 
Ainakin jonkin aikaa. 

Toimittaja Hanna Nikkanen kirjoittaa vuonna 2020 julkais-
tussa Kertomuksen vaarat -teoksessa13 ilmastojournalismin 
kolmesta aallosta. Ensimmäiseen aaltoon kuuluivat kuvat 
jääkarhuista ja veden alle jäävistä saarivaltioista. Silloin tärkeää 
oli iskostaa ihmisten mieliin se, että ilmastonmuutos on totta. 
Toisessa aallossa läsnä oli tsemppihenki, ja siinä painotettiin 
yksilöiden ja yritysten tekojen tärkeyttä.

Nyt eletään kolmatta aaltoa. Enää ei ole aikaa vakuuttaa 
ihmisiä ilmiön todellisuudesta. Nyt pitää sukeltaa kriisin juurisyi-
hin, etsiä syylliset ja alkaa toimia sen ratkaisemiseksi.

Pyrimme vuoden 2021 lopulla tehdyssä kyselyssä 
selvittämään, onko suomalaisissa toimituksissa tehty linjauksia 
siitä, minkälaisia termejä, ilmauksia tai kuvallista sisältöä 
ilmastonmuutosta käsittelevissä jutuissa käytetään ja missä 
määrin yksittäiset tekijät ovat pohtineet ilmastonmuutoksen 
esittämisen tapoja. 145 kyselyyn vastanneesta tekijästä 21 
ilmoitti työnkuvakseen valokuvauksen, visuaalisen journalismin, 
graafisen suunnittelun, kuvittamisen, taiteellisen johtamisen tai 
monimediatoimittajana työskentelemisen. Kuvitusta koskevia 
vastauksia tuli kyselyssä myös muilta tekijöiltä. Kyselyvastaus-
ten perusteella suomalaisissa toimituksissa ei ole juurikaan 
tehty kuvittamiseen liittyviä linjauksia. Niitä kuitenkin toivottiin.

Suurten medioiden vetämät linjaukset voivat muuttaa 
kertaheitolla monien kuvajournalistien työskentelytapoja, 

Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kyllä, kaipaisin linjauksia siitä, miten 
aiheesta puhutaan (puhutaanko 
esimerkiksi ilmastonmuutoksesta 
vai ilmastokriisistä) miten aihetta 
kuvitetaan (jaksa saatana enää yhtään 
jääkarhua). Ylipäätään kaipaisin 
koulutusta, mitkä ovat nyt tärkeimpiä 
asioita ymmärtää ilmastokeskustelus-
sa ja -päätöksenteossa.”

TOIMITTAJA, TUOTTAJA JA TOIMITUSSIHTEERI, 
PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA 

Onko toimituksessanne tehty 
linjauksia siitä, minkälaisia termejä, 
ilmauksia tai kuvallista sisältöä ilmas-
tonmuutosta käsittelevissä jutuissa 
käytetään? Jos kyllä, millaisia? 

”En ole tietoinen niistä, jos näin on 
tehty. Olen nähnyt sivuilla kuvitusta 
laidasta laitaan, ja ainakin itse olen 
kaivannut keskustelua kuvituksesta ja 
sanastosta.”

KIRJOITTAVA TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 
VUOTTA ALALLA

”Ei ole tehty. Ei ole esimerkiksi 
päätetty käyttää sanaa ilmastokriisi 
tai käyttää tietynlaisia kuvia. Toimituk-
semme johto on kyllä linjannut erästä 
tulevaa koulutusta varten lehtemme 
periaatteet aiheen uutisoinnissa. 
Esimerkiksi sen, että se on ihmisen 
aiheuttamaa, ja sitä on käsiteltävä 
lehdessämme sellaisena. Tosiasiat 
on kerrottava, pelkoa lietsomatta ja 
rakentavasti. Nämä periaatteet on 
kerrottu toimitukselle.”

KOTIMAAN UUTISTEN TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI, 
YLI 5 VUOTTA ALALLA

”Olen perehtynyt jonkin verran ilmasto- ja 
ympäristöjournalismin tapoihin kehystää näitä aiheita, ja 
olen ollut vähän harmistunut, kun olen nähnyt omassa 
lehdessäni (ja muissa suomalaisissa medioissa) melko 

vanhanaikaisia ja pinnallisia tapoja käsitellä aiheita. 
Esimerkiksi sääjuttujen kuvitus, perinteisten jääkarhujen 

ja tehtaanpiippujen käyttö kuvissa on mietityttänyt.”

KIRJOITTAVA TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA



37

näkemyksiä sekä inspiroida alan ihmisiä laajemminkin. Suuret 
mediaorganisaatiot ovat myös tahoja, jotka voivat tarjota 
tekijöille aihepiirin tuntemusta syventävää koulutusta.

Kenties tunnetuimman ulostulon ilmastonmuutoksen 
kuvittamisen suhteen on tehnyt brittilehti The Guardian. Lehden 
kuvatoimittajan Fiona Shieldsin mukaan14 vuonna 2019 tehdyn 
linjauksen tavoitteena oli tarjota yhteiset ohjeet kaikille The 
Guardianissa kuvien parissa työskenteleville, myös kuvatoimis-
toille ja lehden käyttämille freelancekuvaajille. The Guardian 
työsti linjausta yhdessä ilmastonmuutoksen kuvittamiseen 
erikoistuneiden Climate Visuals -hankkeen tutkijoiden kanssa. 
Työryhmän viesti kuvien sisällöstä oli selvä: lukijoille merkityk-
sellisiä tarinoista tekevät ihmiset niissä.

Raportoidakseen kattavammin ”alati muuttuvasta ilmas-
tonmuutoksen tarinasta” lehti halusi siis keskittyä jääkarhujen, 
savuavien tehtaanpiippujen ja sulavien jäätiköiden sijaan kuviin, 
joissa esillä ovat ihmiset ja se, miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
heidän päivittäiseen elämäänsä. Miltä esimerkiksi näyttää kun 
suurkaupungin ilmansaasteiden takia perhe joutuu käyttämään 
hengityssuojainta tai kun maastopalojen keskelle jäänyt suree 
liekkeihin tuhoutunutta kotiaan?

Ihmiskeskeisyydestä  
ihmisten ongelmaan
Erilaiset luonnonkatastrofit ja tuhot tuppaavat nousemaan 
journalismissa esiin. Siksi ne hallitsevat myös ilmastonmuutok-
sen kuvastoa. Kuvajournalismin vaikuttavuutta tutkineen Joanna 
Nurmisin mukaan15 spektaakkelimaisissa kuvissa on kuitenkin 
ongelmansa: tuhon kuvat eivät niinkään lisää halukkuuttamme 
toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaan voivat luoda 
kokemuksen siitä, että lämpenemistä ei ole mahdollista enää 
pysäyttää. Kun kuvassa kohtaamamme tragedia on väistämättä 
tapahtumassa tai jo tapahtunut, emme voi enää toimia. Kuvaa 
tulkitessa voimme kokea jopa jonkinasteisen helpotuksen, 
katarsiksen.  

Kuva tuhosta saattaa myös vahingossa vaikuttaa väärään 
suuntaan. Ylhäältä päin otettu, lähes piirrosmainen tai sym-
metrinen kuva sulavasta jäätiköstä tai teollisuusalueesta voi 
miellyttää silmää. Kuva ei siksi onnistu välittämään tapahtuneen 
hirvittävyyttä, vaan sen tulkinta pysähtyy kuvan kauneuteen. 

Toimittaja Riikka Suominen on seurannut vuosien ajan sitä, 

https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/18/guardian-climate-pledge-2019-images-pictures-guidelines
https://www.academia.edu/33911009/Can_photojournalism_enhance_public_engagement_with_climate_change


38

miten ilmastoaihetta kuvitetaan. Hänen mielestään kuvasto on 
ongelmallista, sillä se esittää lämpenemisen usein positiivisena 
asiana. Suomisella on tuoreessa muistissa paratiisikesää 
lupailevat kuvat rannoilta ja jäätelökojuilta. Kuvasto korostaa 
helteen nautinnollisuutta, vaikka kuumuus esimerkiksi lisää jo 
nyt kuolemia myös Suomessa.

Lisäksi Suomisen mielestä ilmastokuvista ylipäätään 
puuttuvat ihmiset – tarkemmin sanottuna ihmiset toimijoina. 
Ihmiset eivät ainoastaan nauti lämpimistä kesistä, vaan ovat 
ilmastonmuutoksen aiheuttajia sekä sen pysäyttäjiä, ja sen 
pitäisi olla kuvissa. ”Tämä on ihmisten ongelma, meidän 
ongelma. Mutta se ei näy”, Suominen sanoo.

Myös Joanna Nurmisin tutkimuksessa todetaan, että 
kuvista usein puuttuvat ilmastotoimien vastustajat: ne, jotka 
tekevät aktiivisesti töitä estääkseen ilmastonmuutoksen 
hillinnän tai hyötyvät siitä, että tilanne ei muutu.

Oleellista ei ole keskittyä ainoastaan siihen, mitä kuvissa 
näkyy, vaan myös siihen, miksi valitsemme näyttää tiettyjä 
asioita. Pitäisi siis päästä kuvan taakse. Pelkkä ihmisiä esittä-
vien kuvien määrän lisääminen ei riitä.

Tampereen yliopiston visuaalisen kulttuurin tutkijan Jenni 
Niemelä-Nyrhisen ja mediatutkijan Niina Uusitalon mukaan 
ilmastonmuutoksen kuvittamisen taustalla piilee länsimainen 
ihmiskeskeinen maailmankuva. Länsimaisessa maailman-
kuvassa ihmisiä ympäröivä luonto ja muunlajiset eläimet 
mielletään ihmisten tarpeille alisteisiksi, hyödynnettäviksi 
resursseiksi. Ongelma kuvissa on tutkijoiden mukaan se, että 
ihmisiä kuvataan turhan usein muusta luonnosta irrallisina. 
Oli kyse sitten energian- tai ruoantuotannosta, usein ihmisen 
etu – taloudellinen sellainen – ajaa muiden lajien selviytymisen 
ja hyvinvoinnin ohi.

Kuvituksen ihmiskeskeisyydelle Niemelä-Nyrhinen ja 
Uusitalo ehdottavat aihetta käsittelevässä artikkelissaan16 
kahta vaihtoehtoa. Ensinnäkin ihmisten, muunlajisten eläinten 
ja ympäröivän luonnon välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta 
pitäisi  tuoda enemmän esiin ja vahvistaa. Kuvissa se tarkoittaisi 
ihmisen ylemmyyden häivyttämistä: ihminen on yksi osa ympä-
röivää luontoa, ei sen keskeisin elementti. Esimerkkinä tutkijat 
nostavat valokuvaaja Agniezka Lepkan kuvat17, jotka hakevat 
yhtäläisyyksiä ihmiskehon ja luonnon elementtien välillä. 
Ihmisen sormenpään kuviointi muistuttaa puun kasvurenkaita. 
Kuva kutsuu pohtimaan, olemmeko lopulta niin erilaisia muusta 
elollisesta ympärillämme.

https://doi.org/10.2478/njms-2021-0009
https://luxiders.com/nature-photography-agnieszka-lepka/
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Toiseksi, toimijuuden tulisi kuvissa ulottua ihmisiä laajem-
malle, kaikkeen elolliseen. Perinteisten muotokuvien kuvaami-
nen muunlajisista eläimistä korostaisi heidän yksilöllisyyttään ja 
loisi kokemuksen eläimen omasta identiteetistä.

Eläimet olivat alakynnessä myös kyselyvastaajiemme 
mielestä, kun kysyimme, mikä ryhmä jää ilmastojournalismissa 
vaille ääntä. Olemme tottuneet puhumaan eläimistä jonain 
muuna kuin elävinä, tuntevina olentoina: naudoista pihvinä 
lautasella, hirvistä riistana ja hevosista käytössämme olevina 
ratsuina. Kieli rakentuu ihmisten ehdoilla ja asettaa muunlajiset 
palvelemaan ihmisen tarpeita. Tapamme katsoa ja kuvata niitä 
ei tästä juuri eroa. Vaikka selviytymisemme on riippuvainen 
muunlajisista eläimistä, tunnumme unohtavan niiden kohtalon. 

Jos muuttaisimme puhetapaamme, voisimme ehkä myös 
nähdä muunlajiset eläimet toisin. Eläimiä koskeviin eettisiin 
kysymyksiin erikoistunut filosofi Elisa Aaltola toivoo, että 
eläimiin viitattaisiin suomalaisessa journalismissa se-proniminin 
sijaan hän-pronominilla. Hänen mukaansa se-pronominin käyttö 
korostaa juuri eläinten objektimaisuutta. Aaltolan mielestä on 
hälyttävää, kuinka vähän muunlajisiin eläimiin ympäristöjour-
nalismissa ylipäätään viitataan, vaikka he ovat ilmastokriisin 
suurimpia kärsijöitä. Vähäiselle huomiolle jää esimerkiksi 
lajikadon esille tuominen eläinyksilön näkökulmasta. 

”Mitä on olla vaikka hömötiainen metsässä, missä ei ole 
enää yhtään lahopuita? Tai lintu, joka on säilönyt siemeniä 
puihin hirveän ahkerasti syksyn aikana, jotta pärjää pakkasten 
yli. Sitten tehdään avohakkuu, kaikki ne puut kaadetaan pois – 
hänhän kuolee nälkään.” 

Jääkö jokin ryhmä mielestäsi ilmasto-
journalismissa vaille ääntä? 

”Huono-osaiset ja ne, joita ilmasto- 
kriisi eniten koskettaa. Suomalaista 
mediaa ei juuri näytä kiinnostavan 
esimerkiksi se, mitä globaalissa 
etelässä tapahtuu. Mediassa näkee 
tosi vääristyneitä näkökulmia, kun 
vallalla on valkoisen, keskiluokkaisen 
katse.”

FREELANCER, OPISKELIJA,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Eläimet. Edustajat köyhistä maista, 
joihin ulkoistamme ilmastotoimien 
vaatiman teknologian tuotannon. Asia 
on toki monipolvinen, koska niihin on 
ulkoistettu laajasti myös fossiilisten 
polttoaineiden tuotanto, jonka haitat 
eivät yllä uutisiin.”

TOIMITTAJA, YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Nyt sitä on alettu hieman enemmän käsitellä, mutta 
vähävaraisten ’länsimaalaisten’ ääni on ollut vähän 

hävyksissä. Täällä aina todetaan, että kyllä meillä täällä 
on varaa ilmastotoimiin, mutta usein jää avaamatta 

se, että köyhimmillä ei välttämättä oikeasti ole. Siihen 
liittyvät poliittiset ratkaisut ovat usein aika sivussa, koska 

ilmastojournalismi on kovin keskiluokkaista. Joko puhutaan 
köyhimmistä maista (toki tärkeää, en väitä muuta) tai 

keskiluokkaisista länsimaalaisista sähköauton ostajista.”

PÄÄTOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  YLI 5 VUOTTA ALALLA
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Antirasismi myös ilmastojournalismiin

Vuonna 2020 ugandalainen ilmastoaktivisti Vanessa Nakate 
rajattiin18 ulos kuvasta, jossa olivat Davosin talousfoorumiin 
osallistuneet nuoret ilmastovaikuttajat. Associated Press 
-uutistoimiston kuvasta pois rajaama Nakate twiittasi teon 
paljastavan ilmastokysymyksen alla piilevän rakenteellisen 
rasismin. ”Ette poistaneet vain kuvaa. Poistitte kokonaisen 
mantereen. Mutta olen vahvempi kuin koskaan.”

Ketä siis kuullaan, kuka näkyy ja missä roolissa, kun 
aiheena on ilmastokriisi? Usean kyselyymme vastanneen 
mielestä muunlajisten eläinten lisäksi köyhät ja globaalin 
etelän ihmiset jäävät ilmastojournalismissa usein ilman ääntä. 
Muita esiin nousseita ryhmiä olivat nuoret, alkuperäiskansat, 
iäkkäät ihmiset, tavalliset ihmiset, maalla asuvat ja ilmasto- 
välinpitämättömät. 

Syrjiviä ja epätasa-arvoisia näkökulmia sekä esittämisen 
tapoja toistetaan mediassa esimerkiksi silloin, kun länsimainen 
ilmastojournalismi ohittaa ilmastokriisin juurisyyt. Siis fossiilika-
pitalismin, kolonialismin ja rasismin aiheuttaman eriarvoisuuden 
sekä luonnon kestämättömän kulutuksen. 

Ilmastokeskustelussa kuulee usein, etteivät ilmaston-
muutoksen vaikutukset vielä näy Suomessa tai kosketa 
suomalaisia. Monella suomalaisella tai Suomessa asuvalla on 
kuitenkin perhettä maissa, joissa ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set, kuten kuivuus, kuumuus ja aseelliset konfliktit, vaikuttavat 
parhaillaan ihmisten arkeen, elinkeinoihin ja tulevaisuuden 
suunnitelmiin. Näin myös kaukaisemmat ilmastonmuutoksen 
seuraukset välittyvät osaksi suomalaisten arkea. Suomen 
valtion rajojen sisällä asuu myös Euroopan unionin alueen 
ainoa alkuperäiskansa, saamelaiset, jotka ovat havainneet19 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia kotiseutualueellaan jo 1960-lu-
vulta asti. Ilmastonmuutoksen vaikutukset saamelaisten kieliin, 

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Olen huolissani, mutta se ei 
vaikuta työntekoon. Valokuvaajana en 
juurikaan valitse aiheita tai suunnittele 
juttuja.”

VALOKUVAAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Olen todella huolissani ilmastokriisis-
tä, ja usein töissä turhauttaa se, etten 
koe olevani asemassa, jossa voisin 
suoraan vaikuttaa aihevalintoihin 
ilmastokriisin osalta.”

KUVAJOURNALISTI,  FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

”Ilmastojournalismissa ilman ääntä jäävät luonnon eliöt. 
Liian usein touhotetaan kaikenlaisista vaihtoehdoista, 

jotka kyllä vähentävät päästöjä, mutta eivät kulutusta tai 
raakamateriaalin tarvetta. Silloin luontokato vain kiihtyy.”

TOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://www.theguardian.com/world/2020/jan/29/vanessa-nakate-interview-climate-activism-cropped-photo-davos
https://twitter.com/vanessa_vash/status/1220852476355731458
https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Lyhytraportti_SAAMI-hanke_11022020.pdf
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kulttuureihin ja maahan sekä elinkeinoihin kuten poronhoitoon 
ovat kouriintuntuvia. 

Näkökulmien ja aiheiden valintaa ohjaa tietenkin se, ketkä 
journalismia tekevät. Kyselyssämme suomalaista ilmastojour-
nalismia kuvailtiin ylä-  ja keskiluokkaiseksi, jossa vallalla on 
valkoinen katse. Tuota katsetta tulisi nyt avartaa. 

Onko ihan pakko kuluttaa?

Tietyt ilmastonmuutoksen kuvitusta ohjaavat perusoletta-
mukset eivät kosketa vain journalismia vaan koko länsimaista 
kulttuuria. Siinä kulutus kehystetään välttämättömyytenä 
ja nautintona, joka pitää yllä hyvinvoivaa yhteiskuntaamme. 
Kuvatutkijoiden mukaan kulutus onkin toinen länsimaista 
ilmastonmuutoksen kuvitusta hallitseva piirre.

”Oletetaan, että ihmisen tehtävä on kuluttaa. Kun sitten 
alamme miettiä tätä ilmastokriisiä, niin edelleen ne keksimäm-
me ratkaisut pyörivät siinä tietyn olettamuksen piirissä”, Jenni 
Niemelä-Nyrhinen sanoo. 

Kulutusta haastaville näkökulmille on tarvetta, sillä 
vietämme Suomessakin luonnonvarojen ylikulutuspäivää 
aina poikkeuksetta edellistä vuotta aiemmin. Journalismissa 
kulutuksemme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia liitetään harvoin 
yhteen kuluttamamme tuotteen tai palvelun kanssa: useimmi-
ten niistä kerrotaan erillisinä toisistaan.

Myös kuvituksen kulutuskeskeisyydelle Niemelä-Nyr-
hinen ja Uusitalo tarjoavat vaihtoehtoja. Kulutukseen 
liitettävä nautinnollisuus voidaan kyseenalaistaa, kun yleisölle 
näytetään kulutuksen negatiiviset seuraukset. Miltä näyttäisi 
uutinen uudesta kauppakeskuksesta, jos kauppakeskuksen 
kuvan parina olisi kuva vaateteollisuuden saastuttamasta 
joen uomasta tai alipalkatusta kaivostyöntekijästä? Siis 
alueesta tai ihmisistä, joiden arjessa ostoskeskuksen raken-
tamisesta ja liiketoiminnasta syntyvät ympäristövaikutukset 
näkyvät.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on mahdollistanut meille 
elämäntyylejä, jotka ilmastokriisin valossa ovat kuitenkin 
osoittautuneet kestämättömiksi. Uusitalon mukaan tämänhet-
kinen visuaalinen kulttuuri korostaa esimerkiksi lentämisen 
ihanuutta ja vapautta. ”Kuvapareilla voisi rinnastaa ja tuoda niitä 
syy-seuraussuhteita näkyväksi. Mitä kuluttaminen tuottaa tähän 
maailmaan? Se ei ole vain nautintoa ilman seurauksia.”

https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/
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Kuvaamalla ja näyttämällä vähäpäästöisiä nautinnon lähtei-
tä ja ekologisesti kestävämpiä elämäntyylejä niiden kuvittelusta 
tulee ihmisille ylipäätään mahdollista. Näemme, että toisinkin 
voi tehdä. Vaihtoehtoista elämäntyyliä havainnollistaa esimer-
kiksi valokuvaaja Touko Hujanen kuvatessaan20 omavaraista 
arkea Pohjois-Karjalan Valtimossa. Kuvissa kaivetaan kasvimaa-
ta, peseydytään purossa ja kaadetaan lihasvoimin puita.

Teksti sanelee kuvan sisällön

Se, miten ja millaista kuvitusta ilmastokriisistä tuotetaan, on 
monen tekijän summa. Toimitusten arjessa kuvitusta tehdään 
median monikanavoitumisesta johtuvan kiireen ja supistuneiden 
henkilöstöresurssien ristipaineessa. Yksittäisten kuvien 
sisältöön vaikuttavat niin julkaisualusta, toimitusten linjaukset 
kuin yksittäiset valokuvaajat, kuvatoimittajat tai graafikot.

Mutta ensisijaisesti kuviin vaikuttaa se, mistä kirjoitetaan. 
Helsingin Sanomissa vuodesta 2007 kuvatoimittajana työs-
kennelleen Lilli Korhosen mukaan kuvitus riippuu siitä, mistä 
juttu kertoo. Hänen kokemuksensa mukaan toimitukset ovat 
kirjoittavien ihmisten paikkoja. ”Se on tekstilähtöistä, vaikka me 
kuinka taistelisimme sitä vastaan.”

Oli kyseessä sitten ilmastokriisiä ratkovat ihmiset, 
muunlajisten eläinten kärsimys tai ilmastoa kuumentavat 
yritykset, on niitä vaikeampi saada kuviin, jos niistä ei jutussa 
kirjoiteta. Kirjoittavilla toimittajilla on siis valtaa siihen, näkyykö 
ilmastokriisi kuvissa.

”Kuvissa ja kuvituksessa pyritään monipuolisuuteen ja 
siihen, että kuvat vastaavat tekstin sisältöä. Päästöissä 

ja hiilensidonnassa on kyse monenlaisista ilmiöistä. 
Jos on kyse maankäyttösektorin päästöistä tai hiiltä 

sitovista osa-alueista, jutun yhteydessä ei julkaista vain 
sitä tavanomaista kuvaa avohakkuusta, vaan siitä, mistä 
teksti kertoo. Esimerkiksi suopelloista tai rakentamisen 
aiheuttamasta metsäkadosta. Toki avohakkuukuvakin 

on paikallaan, jos siitä on jutussa kyse.”

KIRJOITTAVA JA KUVAAVA TOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  ALALLA YLI 10 VUOTTA

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Kuvaajana saattaa olla haastavaa, 
koska usein juttuja kuvitetaan haasta-
teltavien tai tutkijoiden henkilökuvilla, 
eikä varsinaiselle tapahtumapaikalle 
mennä paikan päälle.”

VALOKUVAAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://www.toukohujanen.com/#/476307/


43

”Jos jutussa puhutaan fossiilisten 
polttoaineiden vaikutuksesta 
ilmastonmuutokseen ja sitä kautta 
kuivuuteen, niin sitten mä voin laittaa 
siihen kuvaparin, jossa yhdessä kuvassa 
on lentokone ja toisessa kuivuus. Mutta 
jos jutussa ei mainita kuivuutta, ei 
kuvituksessakaan voi käyttää kuvaa siitä. 
Se sekoittaisi lukijaa.”

LILLI  KORHONEN

HELSINGIN SANOMIEN KUVATOIMITTAJA
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KUVA: KAI WIDELL
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Tekstilähtöisyys heijastuu Korhosen mukaan myös siihen, 
miten juttuja ideoidaan ja saadaan toimituksissa läpi. Kirjoittavia 
toimittajia on jo määrällisesti toimituksissa kuvaajia enemmän. 
Lisäksi he voivat Korhosen kokemuksen mukaan myös olla 
usein kuvaajia verbaalisempia, taitavia kirjoittamaan mutta 
myös puhumaan. Usein juttuja tehdäänkin heidän ideoidensa 
pohjalta. 

Jos kuvittamiseen käytettäviä resursseja olisi enemmän, 
olisi kuvan kanssa työskentelevillä Korhosen mukaan enemmän 
vaikutusvaltaa jo jutun ideointivaiheessa. Silloin jutuissa voisi 
hyödyntää enemmän kuvallista tarinankerrontaa: sen voisi 
taittaa näyttävämmin verkkoon tai printtiin, sitä varten voisi 
lähettää kuvaajan reportaasikeikalle, tehdä grafiikkaa tai tilata 
piirroskuvan. Korhonen toivoisikin, että juttujen ideoinnissa olisi 
useimmilla osastoilla mukana oma graafikko ja kuvatoimittaja. 

Olisi tämä kriisi, mutta kiirettä pukkaa

Joanna Nurmisin mukaan kuvatoimittajat ovat ilmastokuvituksen 
portinvartijoita. He tekevät päätökset siitä, mitä kuvia käyte-
tään, lähetetäänkö kuvaaja tapahtumapaikalle vai käytetäänkö 
kuvapankkia. Kuvatoimittajia ei tosin kaikissa medioissa 
ole. Silloin kuviin liittyviä päätöksiä tekevät kuvaajien ohella 
graafikot, toimittajat ja muu toimitus. Korhosen mukaan hänellä 
on kuvatoimittajana valtaa, mutta tietyt tekijät myös rajoittavat 
sitä. Esimerkiksi uutisvuorossa yksittäisen jutun kuvittamiseen 
on hyvin vähän aikaa eikä kuvaajaa ole mahdollista välttämättä 
lähettää kentälle. 

”Silloin käytän niitä kuvia, mitä on saatavilla. Enkä voi 
muuttua sellaiseksi kuvaksi kuin mitä haluaisin.”

Kiireen takia kärsii myös ideointi. Korhosen mukaan 
kuvapuolen ihmiset ovat usein niin työllistettyjä, ettei heillä ole 
välttämättä aikaa mennä edes oman osastonsa palavereihin, 
joissa jutut ideoidaan. Ideat sitten syntyvät esimerkiksi lounas-
tauolla, kun kollegoita vihdoin kohtaa. 

Kiireen lisäksi sisältöön vaikuttavat projektiluontoisten 
työtehtävien ja sijaisuuksien pätkämäisyys. Siitä johtuen 
aihepiiriin ei ehditä syventyä eikä saman aiheen parissa 
työskentelevien ihmisten välistä työyhteisöä ehdi muodostua. 
Yhteisen työskentelytavan löytyminen ei sekään käy päivässä. 
Korhosen mukaan vuorovaikutusta tekstin ja kuvan välillä 
voitaisiin lisätä muodostamalla toimittaja-kuvaajatyöpareja. 

Koetko ilmastonmuutoksen käsitte-
lyn työssäsi henkisesti raskaaksi tai 
muutoin haastavaksi? Jos kyllä,  
miten käsittelet tuntemuksia? 

”Lehtikuvaajan työssä aiheita tulee ja 
menee useita päivän mittaan, joten 
täytyy siirtyä nopeasti eteenpäin. 
Raskas on se ajatus, että aiheesta 
ei usein pääse tekemään vaikuttavia 
kuvareportaaseja.”

VALOKUVAAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Kyllä. Havainnollisen ja visuaalisen 
journalismin tuottamiseen pitäisi olla 
enemmän osaamista ja resursseja.”

JOURNALISMIN OPETTAJA, FREELANCER,  
YLI 20 VUOTTA ALALLA
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Työparit voisivat keksiä aiheita, pallotella ideoita ja edetä 
jutussa sitten joko kuvien tai tekstin ehdoilla. Vaikuttavimpia 
ilmastojuttuja syntyy Korhosen mielestä silloin, kun tekijöillä on 
aikaa juttujen ideointiin ja suunnitteluun.

Korhonen ehdottaa vielä, että kuvan kanssa työskentele-
ville voisi järjestää ilmastoaiheisen seminaarin. Se auttaisi niin 
aiheeseen perehtymisessä kuin ideoinnissakin.

”Kun me istutaan toimituksessa ja siellä omassa poteros-
sa, näkökulma tähän maailmaan on todella kapea.”

Kuva ei pääse politiikkaa karkuun

Kuvajournalismilla on voimakas perinne ja tärkeä tehtävä 
tapahtumien objektiivisessa kuvaamisessa ja raportoinnissa, 
mutta maailma muuttuu. Jenni Niemelä-Nyrhisen ja Niina 
Uusitalon mielestä ilmastonmuutos on koronan lailla aihe, jossa 
pelkän kuvatodisteen hakeminen ei välttämättä enää palvele 
parhaalla mahdollisella tavalla journalismin yleisöä.

On tärkeää kuvitella, mitä tapahtuu, jos annamme asioiden 
vain olla. Jos annamme päästöjen kasvaa ja ilmaston lämmetä. 
Mutta yhtä lailla – ellei enemmän – pitäisi kuvitella, mikä säilyy 
ja mitä saamme, jos toimimme toisin.

Näin tehtiin esimerkiksi Helsingin Sanomien vuonna 2019 
julkaisemassa jutussa, joka kertoi ilmastopäästöjä hiilineutraali-
ustavoitteen mukaisesti leikanneesta Suomesta. Vuoden 2035 
Helsinkiin sijoittuva kuva ei muistuta scifi-elokuvaa. Sen sijaan 
kuvassa näkyy ihmisiä, pyörä ja ohi ajava raitiovaunu – tavallisia 
arkisia asioita. Kuvatekstistä käy ilmi, että kyseessä on arkki-
tehtitoimiston manipuloitu havainnekuva.

Ranskalaisen filosofin Jacques Rancièren mukaan kaikki 
näyttäminen ja esittäminen on poliittista, näkyväksi tekemistä. 
Tätä mieltä on myös Niemelä-Nyrhinen.

”Sitä ei oikein pääse karkuun, että näyttämällä asioita luo 
todellisuutta.”

Tärkeää on huomioida siis myös se, mitä tällä hetkellä 
jätämme näyttämättä.

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005970372.html




OSIO 4

Journalismi 
tarvitsee uuden 
kertomuksen
Yhteiskunnallinen muutos on hankala asia, koska kaikki on tavalla 
tai toisella osa vallitsevaa järjestelmää. Journalismi on saman 
historian tuotos, jonka perintöä ovat myös talouskasvuriippuvuus 
ja liialliset hiilidioksidipäästöt. Ekokriisit ovat seurausta siitä, 
että olemme lajina kuvitelleet ja rakentaneet itsemme muusta 
luonnosta irrallisiksi. Vaikuttaa nyt kuitenkin vahvasti siltä, että 
tuo näkemys uhkaa myös ihmisarvoista elämää. 

Täytyy siis loksauttaa kollektiivinen käsitys takaisin uomiinsa. 
Vaikkei media voi tehdä sitä yksin, se voi tehdä siinä paljon. Kuten 
toimittaja Johannes Roviomaa Journalisti-lehdessä taannoin 
sanoi: ”Myös journalismin perustehtävä pitää ajatella uusiksi. 
Yleisön palvelemisesta pitää siirtyä palvelemaan planeettaa.” 
Miten se tarkemmin tapahtuu, suoraa tai selkeää vastausta siihen 
ei vielä ole. Mutta juuri siksi kysymyksiä täytyy esittää. Myös 
toimittajien itselleen.
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Arvojen kanssa eestaas

Journalismi on kiinni ajassa ja sen käänteissä. Ei pelkästään 
sisältöjensä puolesta vaan myös sen, mitä se pitää milloinkin 
arvossa. Journalismi heijastelee voimakkaasti vallitsevaa 
paikallista, kansallista ja kansainvälistäkin mielenmaisemaa.

Vuonna 1986 Tšernobylin ydinvoimala räjähti. Ympäristö-
katastrofin seurauksena suomalainenkin toimittajakunta heräsi 
siihen, miten huonosti ympäristökysymyksiä alalla tunnettiin. 
Suomen Sanomalehtimiesten liiton, nykyisen Journalistiliiton, 
kokoama toimikunta linjasi, että kaikilla toimittajilla tulisi olla 
perustiedot ympäristökysymyksistä. Toimikunnan tavoitteena 
myös oli, että ympäristöseuraamukset huomioitaisiin niin 
kulttuuri-, urheilu- kuin talousjournalismissakin21.

Tuon kehityksen tuloksena perustettiin Ympäristötoimittajat 
ry vuonna 1991. 90-luvulle tultaessa Yle TV2 alkoi lähettää 
Ympäristöuutisia ja Helsingin Sanomien Tiede & Ympäristö 
-osio perustettiin. Myös 1992 uudistettuihin Journalistin 
ohjeiden johdantoon lisättiin kohta: ”Journalistin on tunnettava 
vastuunsa luonnosta ja nähtävä käsittelemiinsä asioihin liittyvät 
ympäristövaikutukset.”

Mutta samoihin aikoihin painoi lama. Ympäristöuutisointia 
tutkinut Esa Väliverronen on huomannut22, että taloudellinen 
tilanne sanelee sen, kuinka paljon ympäristöasiat saavat julkista 
huomiota. Kun taloudessa menee hyvin, ympäristöasioille on 
tilaa. Laskusuhdanteessa muut asiat menevät ympäristön edelle.

Vaikka lamasta noustaan, sen jäljet johtavat pitkälle. Arvot 
muuttuvat taloustilannetta hitaammin. 2000-luvun alussa Hel-
singin Sanomien Tiede & Ympäristö -sivuista tuli Tiede-sivut ja 
Ylen Ympäristöuutiset lopetettiin. Yhteiskunnallisen diskurssin 
muutos ei välttämättä palaudu vain taloustilanteeseen, mutta 
tuolloin suosiotaan alati kasvattava markkinaliberalismi ihannoi 
mediaa, joka antaa rahan liikkua mahdollisimman vapaasti. 
Silloin esimerkiksi ympäristönsuojelun nimissä tehtävä sääntely 
tai suuryritysten haastaminen ei ole kovin trendikästä.

Vuonna 2005 Journalistin ohjeista poistettiin luontoon ja 
ympäristövaikutuksiin viittaava kohta. Samalla pois tipahtivat 
lähes kaikki arvopohjaan liittyvät ilmaisut, kuten viittaukset ih-
misoikeuksiin, rauhaan ja kansainväliseen yhteisymmärrykseen. 
Uusituissa ohjeissa journalismi julisti tähtäävänsä oikeastaan 
vain demokratian toteutumiseen ja sananvapauteen.

Julkisen sanan neuvoston entinen pääsihteeri Ilkka 
Vänttinen oli vuonna 2005 mukana muokkaamassa ohjeita. 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526221748.pdf
https://www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain/journalistin-ohjeet-1992/
https://www.jsn.fi/ohjeet_kautta_aikain/journalistin-ohjeet-1992/
https://researchportal.helsinki.fi/en/publications/ymp%C3%A4rist%C3%B6journalismin-nousu-ja-tuho
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Hän kertoo sähköpostiviestissä, että tarkoitus oli tuolloin karsia 
ohjeista kaikki lainsäädäntöön viittaava. Myös kieltoja haluttiin 
uusissa ohjeissa vähentää. Vänttisen mielestä ”hyvien asioi-
den” nostaminen ja ”pahojen asioiden” kieltäminen ei kuulu 
Journalistin ohjeisiin jo siitä syystä, että ohjeissa korostetaan 
journalistista päätösvaltaa, jota ei saa luovuttaa toimituksen 
ulkopuolelle.

”Vaikka esimerkiksi demokratian, luonnon monimuotoi-
suuden ja tasa-arvon puolustaminen tai rasismin, natsismin ja 
köyhyyden vastustaminen ovat kaikkien mielestä kannatettavia, 
ne eivät kuulu Journalistin ohjeisiin. Yleisellä ja ylätasolla oleva 
ihmisarvo on ainoa asia, joka ohjeissa mainitaan, ja nuo muut 
lienevät sille alisteisia.”

Vänttinen myös muistuttaa, että johdantoteksti on nimensä 
mukaisesti johdanto. Sen ”rikkomisesta” ei seuraa langettavaa 
päätöstä neuvostossa, vaan siinä paalutetaan itse ohjeiden 
tarkoitus. ”Mutta. Ohjeet elävät ajassaan ja me ihmiset niistä 
päätämme”, Vänttinen kirjoittaa. 

Kuka haastaisi kapitalismin?

Toimittaja Hanna Nikkasen mukaan tietyt journalistiset käytän-
nöt ovat fossiilitalouden lapsia. Sen lisäksi, että journalismi on 
liiketoimintamallinsa takia tiukasti kiinni kapitalismissa – koska 
juttuja kannattaa tehdä kuluttavalle keskiluokalle, joka vetää 
myös mainostajia – fossiilitalous määrittää myös sitä, mitä 
arvostamme. Arvostus taas vaikuttaa juttujen näkökulmaan: 
kirjoitammeko yritysten menestyksen näkökulmasta, vai 
mahtuuko mukaan myös päästönäkökulma? 

Tutkijoiden mukaan23 ilmastojournalismin kannalta olisi tär-
keää etsiä yhteyksiä ilmastokriisin ja muiden yhteiskunnallisten 
kriisien ja ilmiöiden välillä. Miten ilmastokriisi liittyy käynnissä 
oleviin sotiin? Ovatko muutokset ilmastossa vauhdittaneet 
virusten syntymistä?

Tärkeysjärjestys näkyy nykyhetkessäkin. Nikkanen toivoo 
keväällä 2022, tätä raporttia viimeisteltäessä, että media 
kirjoittaisi esimerkiksi pandemian purkautumisen aiheuttamasta 
päästöpiikistä, jota aiemmin kovasti ennustettiin. Nyt se olisi 
ajankohtaista, mutta laman tai muun yhteiskunnallisen epävar-
muuden koetellessa juttuja ei näy. ”Kun on olemassa nousun 
lupaus, niin aika vahva käytäntö on, että venettä ei juuri sillä 
hetkellä keikuteta”, Nikkanen sanoo haastattelussa.

”Ilmastojuttuja tehdään mielestäni 
enemmän ja monipuolisemmin 
kuin uskotaan. Esimerkiksi monilla 
talouden aloilla tehtävistä ilmasto-
päätöksistä uutisoidaan meillä melko 
paljon, ja jutut saattavat olla vaikka 
miten näkyvillä paikoilla, mutta jos 
esimerkiksi investointimaailman 
käänteet eivät kiinnosta, jutut eivät 
saa lukijoita tai somehuomiota, 
eivätkä nouse puheenaiheiksi. Se 
tuntuu välillä epäreilulta, sillä noiden 
juttujen eteen on tehty usein paljon 
töitä. Sitten yksittäistä matkailujuttua 
saatetaan riepotella ja leimata koko 
median linja sen pohjalta.”

TOIMITTAJA, TUOTTAJA JA TOIMITUSSIHTEERI, 
PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76468/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106113674.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/76468/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202106113674.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kun itsenäinen tutkijaryhmä valmisteli YK:n vuoden 2019 
kestävän kehityksen raporttia, suomalaista BIOS-tutkimusyk-
sikköä pyydettiin kirjoittamaan talouden muutosta käsittelevä 
tieteellinen taustadokumentti. Dokumentissa24 BIOS ehdottaa 
kestävyyskriisin ratkaisemiseksi esimerkiksi markkinoiden 
aktiivista poliittista ohjausta ja energian kokonaiskulutuksen 
vähentämistä. Talouskasvun sijaan pitäisi tavoitella nopeita ja 
perustavanlaatuisia päästövähennyksiä niin, että edellytykset 
ihmisten hyvinvointiin säilyvät tai paranevat.

Taustapaperista uutisoivat monet ulkomaiset mediat, 
kuten HuffPost25 ja The Independent26. Otsikot olivat rohkeita: 
”Emme voi taistella ilmastonmuutosta vastaan kapitalismilla, 
kertoo raportti” ja ”Näin YK:n tutkijat valmistautuvat kapitalismin 
loppumiseen”. Tiedonhakumme perusteella Suomessa BIOSin 
taustapaperista kertoi vain Suomen Kuvalehti27. 

BIOSin tutkijat Paavo Järvensivu ja Tero Toivanen kirjoitti-
vat raportin julkaisun jälkeen Terra-lehdessä28, että Suomessa 
toimittajat ja media pitäytyvät kestävyysmurroksen suhteen 
pitkälti yksittäisissä kysymyksissä laajojen kysymystenasette-
lujen sijaan.

”Ennen kaikkea juuri kukaan ei ole Suomessa kyennyt 
haastamaan taloustieteilijöitä ja talouden ennakoinnista ja 
toimivuudesta vastaavia virkamiehiä vastaamaan siihen, miten 
talous saadaan työskentelemään yhteiskunnan eduksi seuraa-
vien vuosikymmenten murroksessa.”

Suomen tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, 
mutta tällä hetkellä riittää vielä kirittävää. Esimerkiksi kulutus-

”Suurin ongelma on ilmastokriisin ja yhteiskunnallisten 
olosuhteiden irtikytkentä. Toimittajien pitäisi selvittää millä 

tavalla esimerkiksi julkiset palvelut voidaan pelastaa ja 
millä tavalla poliittisesti aiotaan pitää huoli, ettei esimerkiksi 

alemman sosioekonomisen ryhmän ihmisiä jätetä rattaista kun 
väistämättä resurssien uusjakoon jossain vaiheessa mennään. 

Entä mikä on varakkaiden kontribuutio ilmastontorjuntaan? 
Kärjistettynä: johtaako kriisi feodaaliyhteiskuntaan, jossa  
eliitti elää hyvin mutta muut kärsivät. Kaikkea tätä pitäisi  

alkaa journalismin keinoin selvitellä.”

TOIMITTAJA, FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA

https://bios.fi/bios-governance_of_economic_transition.pdf
https://www.huffpost.com/entry/climate-change-capitalism-economy_n_5b87bf0ce4b0cf7b00326edc?97=
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/capitalism-un-scientists-preparing-end-fossil-fuels-warning-demise-a8523856.html
https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lajikato-kiihtyy-halpa-energia-tyrehtyy-tutkijat-kapitalistinen-jarjestelma-ei-selvia-ilman-vahvaa-ohjausta/?shared=1037759-61d66c9c-1
https://terra.journal.fi/article/view/83703/42753?acceptCookies=1
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peräiset päästöt jatkavat kasvamistaan. Vaikka viherrämme 
kulutustamme ja tuotantotapojamme, osa väestöstä kuluttaa 
koko ajan enemmän29. Useiden tutkijoiden mukaan30 talouden 
dramaattinen kasvutahti on pääsyyllinen tämänhetkisille, 
akuuteille ympäristökriiseille, eikä jatkuvaan kasvuun perustuva 
talous ole sovitettavissa yhteen kriisien ratkaisemisen kanssa.

Tiukasti kiinni talouskasvussa

Loppuvuodesta 2021 toimittajakunnalle teettämämme kyselyn 
vastaajien enemmistö oli sitä mieltä, että journalismin tulisi 
haastaa yhteiskunnan eri tahoja kohti tieteellisesti perusteltuja, 
nopeita ilmastotoimia. Kuitenkin melkein puolet oli sitä mieltä, 
että journalismi ei siinä onnistu: 42 prosenttia koki, että toimit-
tajat eivät osaa esittää kriittisiä kysymyksiä vallankäyttäjille. 

Useat toimittajat nostivat kyselyvastauksissa esiin talou-
den vallan journalismissa, vaikka emme aiheesta kysyneet. 
Vastaajia vaivasi muun muassa se, että media ottaa talouskas-
vun kritiikittömästi annettuna.

Talouskasvuparadigmassa on perustavanlaatuisesti kiinni 
koko yhteiskunta, ja siksi myös journalismi, toteaa Helsingin 
yliopiston tutkijatohtori Timo Harjuniemi. Harjuniemi tutki 
väitöskirjassaan31 journalismin tapaa puhua talouskurista 
2010-luvun eurokriisin yhteydessä. Harjuniemen mukaan 
median puhetapa oikeutti kurittamista. Ei kysytty pitääkö leikata 
vaan kuinka paljon pitää leikata. 

Onko myös ilmastoa käsittelevässä journalismissa vallalla 
puhetapa, joka päätyy oikeuttamaan jotakin? Harjuniemi 
arvelee sen olevan valtavirtataloustieteen konsensuksen 
sisällä tapahtuva sopeutuminen, joilla ohjattaisiin kulutusta 
markkinaehtoisesti vähähiilisempään suuntaan, esimerkiksi 
päästökaupalla. ”Voisi arvioida, että se on journalismiakin 
hallitseva iso kehys.”

Mutta miten kääntää talousajattelumme, haastaa ja ehkä 
purkaakin talouden valtaa? Harjuniemen mielestä oleellisem-
paa on se, miten ymmärrämme talouden. Voisiko talouden 
laittaa palvelemaan toisenlaisia tavoitteita?

”Ehkä se kiinnostava kysymys ilmastokriisin ratkaisussa on 
se, että miten me ymmärretään talous ja minkälaisia työkaluja 
meillä on demokraattisissa yhteiskunnissa valjastaa talous ja 
talouspolitiikka palvelemaan tätä siirtymää.”

Hanna Nikkanen muistuttaa, että talous perustuu pääasias-

Pitäisikö ilmastojournalismin olla 
mielestäsi rakentavaa ja ratkaisu- 
keskeistä? Miksi/miksi ei? 

”Näkisin mielelläni lisää journalismia, 
jossa valtaa pitävät tahot ja yritykset 
haastetaan ja kiritetään toimimaan 
myös kritiikin kautta. Talouskasvua 
ei enää saisi pitää kaiken perustana 
olevana normaalina, jonka läpi 
asioita katsotaan. Journalismin tulisi 
murtautua nykyistä systeemiä ylläpi-
tävästä muotistaan kohti uudistavaa ja 
herättävää.”

KUVAJOURNALISTI,  FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Suhtaudun entistä kriittisemmin 
siihen, että talouskasvu esitetään 
journalismissa aina lähtökohtaisesti 
positiivisena asiana. Tätä on kuitenkin 
vaikea omassa työssään muuttaa, 
varsinkin ns. rivitoimittajana: omat 
jutut eivät muuta kokonaisuutta.”

TOIMITTAJA, VERKKOJULKAISU,  
YLI 5 VUOTTA ALALLA

Haluatko jakaa vielä jotain,  
mitä emme ole kysyneet? 

”Ilmastojournalismista ja argumen-
teista tulisi tehdä uusi talous. Talous 
on vuosikaudet määritellyt erinäisten 
toimien argumentaatiota. Nyt vaihde 
täytyisi muuttaa siihen, että asioita 
argumentoidaan päästövähennyksillä 
ja sidonnalla.”

TOIMITTAJA JA VALOKUVAAJA, FREELANCER, 
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/YM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/YM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163257/YM_2021_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.versuslehti.fi/gradusta-asiaa/voiko-kapitalismi-toimia-ilman-kasvua/
https://www.versuslehti.fi/gradusta-asiaa/voiko-kapitalismi-toimia-ilman-kasvua/
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/308571/JOURNALI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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sa materiaan. Talousjournalismi on ollut ihastunut talouden 
aineettomuuden illuusioon, mutta nyt aine pitäisi palauttaa 
käsittelyyn. Jos jossain tehdään investointi, johon liittyy mate-
riaalista toimintaa, kuten metallien, puun tai energian käyttöä, 
niistä pitäisi pystyä kysymään. ”Se on ihan käyttökelpoinen 
kysymys, että mistä aine tulee. Esimerkiksi puunkäyttöön 
liittyvissä jutuissa on usein huutava aukko.”

Luonnon materiaalien riittävyys on asia, josta toimittajat 
eivät ole tottuneet Nikkasen mukaan kysymään. Tutkimukset 
ovat nyt kuitenkin jo vuosikymmenien ajan osoittaneet, että 
niistä pitäisi alkaa taas kysyä.

”Ympäristön tuho ei saa olla piilossa. Ja jos on totuttu 
ajattelemaan, että se ei ole relevanttia, niin täytyy vain totutella 
ajattelemaan, että se on relevanttia. Ne kysymyksethän ei ole 
kauhean vaikeita.”

Valtaa kuuluu kritisoida

Voi olla, että Neuvostoliiton naapuruuteen ja esimerkiksi taisto-
laisuuteen palautuvien traumojen takia Suomessa on erityisen 
vaikea haastaa markkinataloutta. Menneinä vuosikymmeninä 
maailmassa oli kaksi napaa, joista toinen lupasi rikkauksia ja 
hyvinvointia, toinen rajoitti ja lopulta romahti.

Toimittaja Juha Kauppisen mielestä elinkeinoelämän 
lainalaisuuksien kritisoiminen on Suomessa suorastaan pyhäin-
häväistystä. Uuden kirjansa Heräämisiä – kuinka minusta tuli 
luonnonsuojelija loppuluvussa hän kuitenkin rohkenee vääräus-
koisuuden tielle ja kyseenalaistaa totuttuja talouden mittareita, 
kuten BKT:ta ja talouskasvua. Haastattelussa hän toteaa, että 
se oli vaikeinta, mitä hän on elämänsä aikana kirjoittanut.

”Mun kustannustoimittaja sanoi moneen otteeseen, että 
sä olet 45-vuotias ja olet 20 vuotta miettinyt yhteiskuntaa joka 
päivä. Että sulla on oikeus kirjoittaa oma näkemyksesi asiasta, 
kirjoita se sinne. Sitten mä kirjoitin.”

Valtaan nimittäin kuuluu se, että sitä pitää voida kritisoida. 
Kauppinen antaa esimerkin: Vaikka Helsingin Sanomat 
kirjoittaisi pääkirjoituksessaan, että talouskasvun tavoittelusta 
tulee luopua, ei se automaattisesti merkitse sitä, että siitä 
luovuttaisiin. Kyse on yhteiskunnallisesta keskustelusta.

”Jos jokin valtarakennelma ei kestä kyseenalaistamista, 
sen ei kuulukaan kestää. Sillä tavalla journalismi toimii. Jos 
sitten käykin niin, että nyt helvetisti kyseenalaistetaan ja huo-

Koetko ilmastonmuutoksen käsitte-
lyn työssäsi henkisesti raskaaksi tai 
muutoin haastavaksi? Jos kyllä,  
miten käsittelet tuntemuksia? 

”Pidän vaikeana sitä, että journa-
lismissa hyväksytyt näkökulmat 
ilmastokriisiin tuntuvat välillä 
rajallisilta - varsinkaan lyhyemmässä 
tekstissä ei ole mielestäni helppo 
haastaa vakiintuneita rakenteita, 
kuten kapitalismia, talouskasvua tai 
valtiokeskeisiä ilmastotoimia.”

TOIMITTAJA, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA 

”En koe raskaaksi. Tieto, mitä 
ilmastonmuutoksesta yleensä 
jaetaan on liian poliittista, ja koen 
sen ongelmana. Ihmiset reagoivat 
politiikkaan useimmiten kielteisen 
kautta. Tuntemuksia ylipäätään 
käsittelen pohdintojen, analysoiden 
ja kirjoittamisen kautta. Myös tiedon 
jakaminen on terapeuttista. Kun 
teen sitä mitä rakastan tunnen sen 
kehossani ja mielessäni myönteisenä 
tuntemuksena. Kun toimin itseäni 
vastaan, myös keho ja mieli reagoivat 
huonosti. Luonto ja liikunta ovat hyvä 
lääke.”

FREELANCER, YLI 10 VUOTTA ALALLA

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Nääh, ei – toimittaja on objektiivinen. 
Ilmastonmuutos on toki paska juttu 
ja toisinaan ’ahdistaa’, mutta ei se 
työhön vaikuta, eikä ehkä saakaan 
vaikuttaa.”

TOIMITTAJA, PAIKALLISLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA
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mataan, että 20 vuoden päästä tämä täsmälleen sama rakenne 
on pystyssä, niin sitten sen kuului kestää kyseenalaistusta.”

Kirjan kirjoittaminen oli Kauppiselle tutkimusmatka myös 
omien arvojen ja työn suhteeseen. Kauppinen tunnetaan muun 
muassa Talvivaaran ympäristökatastrofin sekä Ylen ja Sipilän 
hallituksen yhteyksiin liittyvistä jutuistaan. Hän myöntää, että 
jos olisi tuolloin julkisesti julistautunut luonnonsuojelijaksi, hän 
olisi ollut juttujen aiheuttamissa myrskyissä heikoilla.

”Viisainta on ollut olla olematta yhtään mitään. Silloin ei ole 
mitään, mihin kritiikissä voidaan tarttua.”

Aiemmin Kauppinen ei ollut yhtä palavasti luonnonsuojelija, 
joten ei myöskään ollut mitään, mitä kriitikoilta salailla. Toimit-
tajaidentiteetin taakse piiloutuminen on kuitenkin merkinnyt 
Kauppiselle sitä, ettei hän ole selvittänyt omia arvojaan 
itselleen. Perinteisesti toimittajaidentiteettiin kuuluu, että omat 
arvot työnnetään taka-alalle. Toimittajan täytyy hävittää itsensä 
ja vain raportoida. Kauppinen näkee tällaista asennetta paljon 
oman ikäisissään toimittajissa, yli 40-vuotiaissa.

”Ei heitä kiinnosta mitä tapahtuu, heitä kiinnostaa kertoa 
mitä tapahtuu. Joillekin se on luontaista, jotkut pystyy hyvin 
elämään sen kanssa. Heille se ei ole luopumista.” 

Mutta Kauppisesta luopuminen ei tunnu enää oikealta. 
Toimittajaidentiteetin rinnalle on tullut nyt luonnonsuojelijan 
identiteetti. Hän vertaa luonnon puolustamista ihmisoikeuksien 
puolustamiseen.

”Suomen osuus ilmastonmuutoksessa ja etenkin sen 
torjunnassa tulisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin, 

etenkin journalismissa. Olemme nyt kasvattamassa 
ilmastoahdistusjournalismilla uusia sukupolvia valheeseen, 

jossa Suomen kilpailukyvyn vakava ja pysyvä vahingoittaminen 
muka estää ilmastonmuutosta, vaikka asia on täysin 

päinvastoin. Juuri Suomen kaltaisen korkean koulutuksen 
ja korkean teknologian maan pitäisi juuri näinä aikoina 

maksimoida kilpailukykynsä, jotta sillä olisi tulevaisuudessa 
mahdollisimman paljon resursseja tutkia ja etsiä globaaleja 

ratkaisuja ilmastotoimiin. Ilmastoahdistusjournalismilla olemme 
vain ampumassa itseämme jalkaan – ja tätä menoa molempiin.”

PÄÄLLIKKÖTOIMITTAJA, KAUPUNKILEHTI,  YLI 20 VUOTTA ALALLA
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”Kaikkihan me ollaan ihmisoikeuksien 
puolustajia, siinä ei ole jakolinjoja 
ihmisten välillä. Jos tämä luontokato 
ja ilmastokriisi on niin vakava uhka 
tulevaisuudelle, kuin miltä nyt tutkimus-
tulosten ja raporttien valossa näyttää, 
niin silloin luonnonsuojelun tulisi olla yhtä 
itsestään selvää eikä synnyttää mitään 
jakolinjoja. On olemassa asioita, joita 
ihmiset aika laajalti tässä yhteiskunnassa 
jakaa, ja musta luonnon puolustamisen 
pitäisi olla yksi niistä asioista.”

JUHA KAUPPINEN

LUONTOON JA TUTKIVAAN JOURNALISMIIN  
ERIKOISTUNUT TOIMITTAJA
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 Kauppinen huomauttaa, että tarvitsee kuitenkin olla tarkkana 
siitä, mitä sanat tarkoittavat. Kun ihminen sanoo olevansa 
luonnonsuojelija, ihmisoikeuksien puolustaja tai vaikka lasten 
oikeuksien puolustaja ei se tarkoita, että hän hylkää journalistiset 
ihanteensa. Jos ihmisoikeus- tai ympäristöjärjestöstä paljastuu 
väärinkäytöksiä, journalistiset ihanteet menevät silloin näiden 
järjestöjen tavoitteiden toteutumisen edelle. Arvot eivät saa 
vaikuttaa työn ytimessä olevaan journalistiseen prosessiin: tiedon 
keräämiseen ja sen selvittämiseen, mikä on oleellista ja totta.

 

Objektiivisuus on aina jonkun oma

Yksi vastaajista antoi palautteen, että tätä raporttia varten 
tehty kysely ei ollut kovin objektiivisen tuntuinen.Toinen totesi, 
että osa kysymyksistä oli oudon johdattelevia ja heijasti ehkä 
kyselyn tekijöiden asenteita. Näin varmasti oli, mutta uskomme 
myös, että se on väistämätöntä. Meillä on selvä henkilö-
kohtainen kanta siihen, että ekologiset kriisit on ratkaistava 
viivyttelemättä ja jokaisen yhteiskunnan alan on osallistuttava 
siihen. Emme usko, että mikään, mitä työssämme teemme, on 
tästä kannasta irrallinen. 

Eräs kyselyymme vastannut toimitusharjoittelija totesi, 
että ilmastonmuutosta pidetään aiheena kovin ideologisesti 
latautuneena. Hän pohti, onko muissa aihepiireissä saman-
laista latausta: pidetäänkö viisikymppistä taloustoimittajaa ja 
aihepiiriä vähemmän ideologisena, kuin vajaa kolmekymppistä 
ilmastotoimittajaa ja hänen aihepiiriään? Myös tutkijakunta on 
nostanut esille kysymyksen siitä32, eikö fossiiliyhteiskunnan 
hiljainen hyväksyminen ole yhtä lailla ”aktivismia” kuin mitä 
ilmastoon keskittyvä toimittaja tekee. Kuka määrittelee milloin 
ajetaan agendaa ja milloin ei?

Ovatko objektiivisuus ja totuuden tavoittelu valtaväestön 
etuoikeus? Objektiivisuus kun on usein valtaapitävien määritte-
lemää33. Se mikä yhdelle näyttäytyy puolueellisuutena voi olla 
toiselle ensimmäinen kokemus objektiivisuudesta, kun oma 
ääni pääsee vihdoin kuuluviin.

Inker-Anni Sara tarkasteli vuonna 2004 valmistuneessa 
maisterintutkielmassaan34 median objektiivisuutta Suomessa ja 
Norjassa toimivien saamelaisten medioiden näkökulmasta. Val-
tamedian ja Sámi Radion objektiivisuuskäsitykset poikkesivat 
toisistaan. Saran haastattelemat saamelaistoimittajat kokivat, 
että valtaväestön toimittajilla oli enemmän vapauksia käsitellä 

Oletko itse huolissasi ilmaston- 
muutoksesta ja vaikuttaako  
mahdollinen huoli työntekoosi,  
kuten aihevalintoihin? 

”Olen ollut huolissani 50 vuotta; huoli 
on syynä myös ammatinvalintaan.”

TOIMITTAJA JA TUOTTAJA, RADIOTOIMITUS,  
YLI 20 VUOTTA ALALLA

”Olen huolissani, mutta toimittajan 
työtä ei pidä tehdä henkilökohtais-
ten näkemysten perusteella. Jos 
toimittaja pitää itseään ilmasto- tai 
minään muunakaan aktivistina, on hän 
väärässä työssä. Ilmastoasioita seu-
raamalla voi saada juttuaiheita, jotka 
ovat relevantteja ja yleiskiinnostavia.” 

TOIMITTAJA, YLI 10 VUOTTA ALALLA

Oletko pohtinut työssäsi ilmaston-
muutoksen esitystapoja? 

”Ilmastonmuutoksesta kertominen 
kiinnostavasti on ihan järkyttävän 
vaikeaa. Se on niitä aiheita, joista 
kertoessa ei kannata pitää meteliä 
siitä, että tämä on nyt niitä ilmaston-
muutosjuttuja. Olisi kiva, jos asia ei 
olisi niin, mutta minkäs teet.”

TUOTTAJA, PÄIVÄLEHTI,  YLI 10 VUOTTA ALALLA

Pitäisikö ilmastojournalismin olla 
mielestäsi rakentavaa ja ratkaisu- 
keskeistä? Miksi/miksi ei? 

”Se voi olla myös sitä, mutta sen 
ei pidä olla sitä, sillä journalismin 
tehtävä ei ole olla minkään asian tai 
agendan asianajaja. Journalismi ei ole 
ilmastoaktivismia.”

PÄÄTOIMITTAJA, AIKAKAUSLEHTI,  
YLI  5 VUOTTA ALALLA

https://riikkasuominen.fi/professori-median-pit%C3%A4isi-kyet%C3%A4-kyseenalaistamaan-fossiili-ideologiansa-10097312eafb
https://riikkasuominen.fi/professori-median-pit%C3%A4isi-kyet%C3%A4-kyseenalaistamaan-fossiili-ideologiansa-10097312eafb
https://niemanreports.org/articles/where-does-journalism-end-and-activism-begin/
https://niemanreports.org/articles/where-does-journalism-end-and-activism-begin/
https://samas.brage.unit.no/samas-xmlui/bitstream/handle/11250/177119/diedut_2007_2_BOKBLOKKA_rfs.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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edustamansa väestön asioita, kun taas saamelaismedialta 
vaadittiin täydellistä objektiivisuutta saamelaisasioissa. ”Onko 
oman yhteiskunnan kehittäminen kohti parempaa tulevaisuutta 
puolueellisuutta?”, kysyi eräs tutkielmaan haastateltu Sámi 
radion toimittaja.

Sara nosti esille sen, kuinka esimerkiksi metsähakkuut ja 
vesivoiman rakentaminen on esitetty valtaväestön mediassa 
positiiviisina kehityskulkuina, vaikka ne voivat saamelaisten 
elinkeinojen näkökulmasta ”merkitä jopa kuoliniskua”.

Arvovapaan ajan loppu

Journalismin objektiivisuusihanne, puolueettomuus ja poliittinen 
sitoutumattomuus ovat journalismia pitkään tutkineen Risto 
Kuneliuksen mukaan melko tuoretta perua. Kunelius muistaa 
1990-luvun toimittajan autonomian ja ammatillistumisen 
kautena, jossa vallitseva ihanne oli ajatus totaalisesta 
riippumattomuudesta. Silloin esimerkiksi Washington Postin 
päätoimittaja linjasi, ettei äänestä presidentinvaaleissa, koska 
ei voi olla toimittajana vaikuttamassa vaalitulokseen. 

Samasta puolueettomuuden eetoksesta Kunelius näkee 
ponnistaneen alussa mainitun Journalistin ohjeiden muokkaami-
sen. Tiettyjen kohtien ajateltiin merkitsevän poliittista sitoutu-
mista. Aiheesta vuonna 2004 Media ja Viestintä -lehdessä35 
käymässään kirjeenvaihdossa Kunelius kehottaa pohtimaan, 
mitä muuta arvopohjaa hyvällä journalistisella tavalla on kuin 
sananvapaus. Kun ohjeista karsitaan arvoja, helpottuuko vai 
vaikeutuuko ammattieettinen pohdinta?

Tänä päivänä näyttäisi siltä, että ainakin journalismin yleisö 
toivoo arvovapaan eetoksen murtumista. RARE Median KENEN 
TIETOO? -opasta36 varten tehdyn yleisökyselyn vastaajista 
92,6 prosenttia oli sitä mieltä, että journalistisella medialla 
tulee olla julkilausutut arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa.

 Nyt Kunelius sanoo, että luontoon ja ympäristöön liittyvän 
kohdan poistaminen oli selvä virhe. Pitäisikö luontoon ja 
ympäristöön liittyvä kohta sitten lisätä ohjeisiin takaisin? 
Kuneliuksen mielestä ainakin keskustelua aiheesta olisi hyvä 
käydä. Ison realistisen kuvan – eli sen mitä kaikkea ilmaston 
muuttuminen tulee aiheuttamaan – kieltäminen on Kuneliuksen 
mielestä itsepetosta.

”Ei journalismin pitäisi olla itsepetoksen apulainen.”

Pitäisikö ilmastojournalismin olla 
mielestäsi rakentavaa ja ratkaisu- 
keskeistä? Miksi/miksi ei? 

”Aina välillä toistuu ajatus, että me-
dian pitäisi ratkaista jotain tai toimia 
x-asian äänitorvena. Suosittelen näin 
toivoville journalismin opintoja tai 
vaikka oman blogin perustamista.”

TOIMITTAJA, TUOTTAJA JA TOIMITUSSIHTEERI, 
PÄIVÄLEHTI,  ALLE 5 VUOTTA ALALLA

https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62452
https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62452
https://raremedia.fi/wp-content/uploads/2021/05/PDF-Kenen-tietoo.pdf
https://raremedia.fi/wp-content/uploads/2021/05/PDF-Kenen-tietoo.pdf
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Kaipaisitko koulutusta tai tukea 
ilmastoaiheiden käsittelyyn?  
Jos kyllä, millaista? 

”Kaipaisin lisää tietoa etenkin siitä, 
miten olla ajautumatta käsittelemään 
näitä aiheita siten, että toistaa 
aiempia, jo eri tavoin huonoksi to-
dettuja narratiiveja. Eli siis parempaa 
käsitystä eteenpäin rakentavista 
narratiiveista ja näkökulmista.”

GRAAFIKKO, PÄIVÄLEHTI,  
ALLE 5 VUOTTA ALALLA

”Itse olisin kiinnostunut myös narra-
tiivin muuttamisesta ilmastokriisistä 
ja -katastrofista kohti luontoyhteyden 
löytämistä.”

TOIMITTAJA JA KUVAAJA, FREELANCER,  
YLI 10 VUOTTA ALALLA

Uusi kertomus

Kourallinen kyselyvastaajista toivoi apua siihen, miten löytää 
uusi narratiivi. Kun maailman kerta täytyy perustavanlaatuisesti 
muuttua, täytyy myös siitä kertomamme tarinan.

Risto Kunelius painottaa, ettei journalismi yksin pysty 
asioita ratkaisemaan. Journalismi ei Kuneliuksen mielestä voi 
olla älyllinen etujoukko ilmastokriisin ratkaisussa myöskään 
siitä syystä, että yhteiskunnat eivät ole enää niin journalismi-
keskeisiä kuin joitakin vuosikymmeniä sitten.

”Journalismilla on kyky tarttua asioihin ja työstää uuden-
laisia ajattelutapoja tai näkemyksiä, mutta sen tärkeimmät 
resurssit eivät ole toimituksissa. Ne ovat siellä, missä erilaiset 
ihmisryhmät niitä miettivät ja kokeilevat.”

Tässä ajassa journalismin tärkein tehtävä on Kuneliuksen 
mukaan toimia puheen paikkansapitävyyden ja laadun puolus-
tajana. Siinä mielessä journalismin kriittinen ulkopuolisuus on 
yhtä tärkeää kuin ennenkin. 

”Mutta siihen pitäisi liittyä ymmärrys siitä, miten asiat on. Et 
voi olla piittaamaton tulevaisuuskuvastosta.”

Kunelius tunnistaa kaksi ilmastojournalismia hallitsevaa 
narratiivia. Ensimmäinen on kriisinarratiivi, jossa tietty sukupolvi 
on kävellyt pitkään unissaan ja siitä syystä myöhemmät 
sukupolvet kärsivät. Toinen on isänmaallinen narratiivi, jossa 
huolehditaan vain itsestä ja omista eduista. Kuneliuksen mieles-
tä tarvitaan uusi kertomus, joka edellyttäisi sitä, että meidän 
tarvitsee muuttua.

”Ehkä sellainen kertomus voisi syntyä kysymällä, mikä 
meille on loppujen lopuksi tärkeää. Mitä me haluamme säilyt-
tää, mistä täytyy luopua ja mitä me saadaan tilalle?”

Helmikuussa 2022 julkaistiin jälleen uusi IPCC-raportti, 
kuudennen raportin toinen osa. Viesti synkkeni entisestään. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jopa aiemmin ennustettua 
nopeampia ja tuhoisampia. Sen tiivistelmä loppuu vapaasti 
suomennettuna sanoihin:

”Jos viivyttelemme siirtymässä ja sopeutumisessa 
enää hetkeäkään, menetämme pienen ja erittäin nopeasti 
sulkeutuvan aikaikkunan, jolloin vielä ehdimme turvaamaan 
elinkelpoisen ja kestävän tulevaisuuden kaikille.”

Kun ikkuna lopulta sulkeutuu, mitä haluamme nähdä sen 
toisella puolella?
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